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Anexo III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 

 

 NÍVEL SUPERIOR  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

Português  

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 

verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 

vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 

semânticos). 

 

Legislação Municipal e Constituição da República Federativa do Brasil para o cargo de Médico 

Veterinário. 

 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 

Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. 

Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies 

normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e 

perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições. 

Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder 

Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. 

Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios. 

Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o 

acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal 

8.429/1992. Legislação Municipal: Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Correia Pinto e suas 

alterações, Lei Orgânica do Município de Correia Pinto.  

 

Legislação do SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Constituição da 

República Federativa do Brasil para os cargos de Assistente Social, Médicos, Nutricionista e 

Psicólogo. 

 

Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 

da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto 

da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. Constituição da República 

Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da 

organização do Estado (Títulos I, II e III). 

 

 

 

 



Legislação Educacional para os cargos de Assistente Técnico Pedagógico, Professor de Educação 

Infantil e Professor de Séries Iniciais. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e suas alterações; Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Base Nacional Comum Curricular. 

 

 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do 

conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e 

debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática 

profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.  

Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente 

Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões 

ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica 

da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 

NOB/SUAS 2012. NOB RH SUAS/2006.  Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07.  

 

 

ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

 

Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do 

conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e 

debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática 

profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.  

Movimentos sociais. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). 

Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões ético-

políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da 

Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 

2012. NOB RH SUAS/2006.  Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. Serviço de Abordagem Social: 

Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em Situação de Rua - Decreto nº 7.053 de 23 

de dezembro de 2009; Política nacional para inclusão social de população em situação de rua (ações 

estratégicas). Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual às crianças e adolescentes. Violência 

doméstica. Direitos Humanos. Princípios e diretrizes da Educação Popular para políticas públicas. 

Concepções de Infância: A importância do Brincar. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema 

de Garantia de Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. 

 

 

 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/e844014172a8f2ea778f2fae8a8dc423/download
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/e844014172a8f2ea778f2fae8a8dc423/download


 

ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. Organização do sistema educacional 

brasileiro. Estrutura legal da educação no Brasil. Relação educação, sociedade e escola. Contexto da escola 

contemporânea. Função social da escola pública. Qualidade social da educação. Tendências pedagógicas na 

educação brasileira. Organização e gestão da escola. Princípios da gestão democrática escolar. Relação 

família - escola. Concepções e teorias de aprendizagem. Funções do (a) Orientador(a) Pedagógico.  Ação 

integrada dos especialistas na coordenação pedagógica da escola, (ações, procedimentos e técnicas). O 

Projeto Político Pedagógico. Planejamento escolar e de ensino. Didática e trabalho pedagógico. Pedagogia 

de Projetos e Projetos de Trabalho. Avaliação escolar: concepções e práticas. Conselho de Classe. Conselho 

Escolar. Currículo escolar. Relação conhecimento, escola e cultura. Teorias do desenvolvimento e da 

aprendizagem. O processo de socialização: abordagem psicossocial nas teorias de Piaget e Vigotski. 

Pensamento e linguagem no processo de alfabetização e letramento. Gestão Escolar e a qualidade de 

ensino. Currículo e Cidadania – a instituição do Projeto Político Pedagógico. Escola Inclusiva – acolhimento, 

socialização e aprendizagem. Avaliação institucional e do desempenho escolar. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e Plano Nacional de Educação. 

 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 1. Diagnóstico 

e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2. Promoção e proteção à 

saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases evolutivas e 

assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4. Assistência à 

gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém nascido  normal e 

condução da puericultura. 6. Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na 

idade adulta e na velhice. 7. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 

clínica diária. 8. Diagnostico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários. 9. 

Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples. 10. Diagnóstico dos problemas mais 

frequentes de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. 12.  

Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade. 13. Identificação dos 

problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14. Gerenciamento de 

serviços de saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde. 16. 

Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referências. 17. Estudos de prevalência 

e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade. 18. 

Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade. 19. Orientação e 

implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 

   

 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Anatomia, 

embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 

Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorreia. Síndrome pré-

menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorreias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. 

Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério 

descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. 

Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. 



Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas 

complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e 

propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. 

Medicina fetal. Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. 

Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura 

de membranas. Crescimento intrauterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez 

ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica 

Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério.  

 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 

Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. Diretrizes gerais para a Erradicação e a 

Prevenção da Febre Aftosa. Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva 

Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose, Tuberculose e Leishmaniose (agente, espécies 

acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, 

notificação). Principais doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos: aspectos clínicos, de 

vigilância epidemiológica e de controle. Reprodução Animal: Ciclo estral dos animais domésticos. 

Sincronização de cios em bovinos. Inseminação artificial de bovinos. Características anatômicas e fisiologia 

do aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Principais patologias do aparelho reprodutor de animais 

domésticos e seus tratamentos. Formação, manejo e lotação de pastagens. Farmacologia e terapêutica 

veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais. 

Código de ética profissional e Legislação Veterinária. 

 

NUTRICIONISTA 

 

Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN); Controle Social em Saúde.  Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2. Código de ética 

do nutricionista. 3. Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de ação; Guias alimentares; 

Promoção e educação em saúde; Alimentação saudável; Hábitos e práticas alimentares. 4. Avaliação 

Nutricional de coletividades: Vigilância Nutricional – SISVAN; Métodos e técnicas de avaliação do estado 

nutricional e consumo alimentar de populações; Determinantes sócio-culturais do estado nutricional do 

consumo de alimentos. 5. Nutrição básica: Conceitos e propriedades; Nutrientes (definição, função, digestão, 

absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). 6. Nutrição humana nos ciclos de 

vida: Avaliação Nutricional (critérios e métodos); DRI’s – Recomendações nutricionais; Crianças (Pré-escolar 

e escolar); Adolescentes; 7. Distúrbios do metabolismo (diabetes mellitus e obesidade); Distúrbios do trato 

digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS); 

Doenças hepáticas. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Critérios de qualidade para atendimento em creche que respeitem os direitos fundamentais das crianças. 

Função social da educação infantil: o cuidar e o educar. Especificidades da docência na educação infantil. O 

cotidiano na creche: espaço, tempo, rotina, atividades rotineiras. Projetos de trabalho: concepção e 

perspectiva. Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Currículo na e para a Educação Infantil. Interações, Linguagens e Brincadeiras na 

Educação Infantil. Documentação Pedagógica na Educação Infantil.  Acolhimento e inserção. Relação família 

e creche/pré-escola. Formação de Conceitos na Educação Infantil. 

 

 

 

 



PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

 

Ensino fundamental de nove anos. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino 

fundamental. Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. Projeto Político Pedagógico: 

princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. Alfabetização e 

letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Pró Letramento: 

Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 

Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008). PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 09 (nove) anos.   

 

 

PSICÓLOGO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

 

Os diferentes métodos de observação do comportamento humano. O conceito de saúde como fenômeno 

multideterminado. Comportamentos relacionados à saúde. Modalidades de intervenção em Psicologia. O 

processo de avaliação psicológica como base para a intervenção profissional. Código de Ética do 

Psicólogo. Cuidados Paliativos. Serviço de Atenção Domiciliar (AD) e o programa Melhor em Casa. Gestão 

do Cuidado: Clínica Ampliada, Acolhimento, Projeto Terapêutico Singular e Apoio Matricial. Casa de 

passagem. Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em 

Situação de Rua - Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009; Política nacional para inclusão social de 

população em situação de rua (ações estratégicas). Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual às 

crianças e adolescentes. Violência doméstica. Direitos Humanos. Concepções de Infância: A importância do 

Brincar. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Conselho Tutelar: Conceito e 

Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. 

 

 

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

Português para todos os cargos  

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 

verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 

vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 

semânticos). 

 

Legislação do SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Constituição da 

República Federativa do Brasil para o cargo de: Técnicos em Enfermagem 

 

Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 

da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto 

da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. Constituição da República 

Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da 

organização do Estado (Títulos I, II e III). 

 



Legislação Municipal e Constituição da República Federativa do Brasil para os cargos de Agente 

Administrativo, Técnico em Agropecuária e Técnico em Segurança do Trabalho.  

 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 

Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. 

Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies 

normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e 

perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições. 

Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder 

Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. 

Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios. 

Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o 

acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal 

8.429/1992. Legislação Municipal: Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Correia Pinto e suas 

alterações, Lei Orgânica do Município de Correia Pinto.  

 

 

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 

membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna 

e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas.  2. 

Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de 

administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e 

eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 

Organização do local de trabalho.  Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e 

externos. Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional. 

Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 

documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 

Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, 

declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de 

serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução. 4. Informática Básica: Sistema 

Operacional Windows XP, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 2007, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, Internet Explorer 7 e Outlook 

Express 6, Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 5. Matemática: 

Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de Matemática Financeira: 

porcentagem, juros simples e compostos. 

 

 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

Administração de agronegócio; organização e gerenciamento rural; agricultura; estudos dos solos; 

silvicultura, caprinocultura e apicultura; fitossanidade animal e vegetal; técnicas e métodos de plantio; 

bovinocultura de leite e de corte; legislação rural; noções genéricas sobre construções de residências rurais e 

zootécnicas; uso do GPS; topografia, máquinas e implementos utilizados na agricultura e zootecnia; 

alimentação de animais, bovinos, equídeos, suínos e aves; cuidados sanitários; produção de queijos e outros 

derivados do leite; produção de defumados e processados da carne e engenharia rural. 



 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; 

Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema 

básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; 

DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a 

Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação 

Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do 

trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de 

biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções 

Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, 

medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de 

curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional 

de enfermagem. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Terminologia Técnica (Desvio, Incidente, Perigo, Risco, Acidente); Acidentes de Trabalho (Definição: técnica 

e legal, Aspectos sociais e ambientais, Consequências: Trabalhador, família, empresa, Análise de acidentes, 

Reabilitação Profissional, Causas, Definição, Condição Insegura, Fator humano ou pessoal, Investigação, 

Comunicação de Acidentes do Trabalho, Relatórios); Princípios Prevencionistas; Teoria de Frank Bird; 

Legislação e Normas (CLT, OIT, Constituição Federal, Hierarquia das Leis, Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho do MTE, Código civil e penal, Legislação ambiental, Normas municipais e 

estaduais); Leiaute de Ambientes (Mapa de abandono de área, Mapa de risco, Croquis de equipamentos de 

proteção, Simbologia de cores aplicada em saúde e segurança do trabalho, Símbolos utilizados em 

segurança do trabalho); Ações educativas  e divulgação de informações  em saúde e segurança do trabalho; 

Higiene Ocupacional;  Riscos (Arranjo físico, Espaço confinado, Ruído, Elétricos, Químico, Físico, Biológico, 

Acidentes, Ergonômicos, Calor, Frio, Radiação, Vibração, Incêndio e Explosão, Ventilação, Máquinas e 

ferramentas, Trabalho em altura, Transporte, armazenamento e movimentação de cargas, Animais 

peçonhentos, Efeitos da exposição, Limites de tolerância, Controle, Medidas Preventivas); Análise de 

medidas de eliminação e neutralização de riscos; Sinalização; Equipamentos de Proteção; Atribuições e 

competências (SESMT, CIPA e Órgãos oficiais); Programas de Saúde e Segurança do Trabalho (PPRA, 

PCMSO, PCMAT, PCA, PPR, Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais) , Fundamentos de Gestão 

(Ferramentas de qualidade, Melhoria contínua, Políticas de saúde e segurança do trabalho, Sistemas de 

gestão, ISO e suas aplicações, 5Ss, Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho). 

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

Português para todos os cargos  

Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; 

Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido 

e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 

 

 

 



Matemática para todos os cargos  

 

Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de 

porcentagem e fração.  Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas: 

reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), 

massa, volume e capacidade.  

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

AUXILIAR DE DEFESA CIVIL 

 

Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa Civil; departamento da Defesa Civil e suas 

responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia, 

meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas, 

enchentes); Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia, 

croquis, mapas; Esferas do poder, relacionamento Intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de 

legislação pública; Legislação ambiental; Educação ambiental; Recursos e Projetos dos Ministérios das 

Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção 

(gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa civil: 

prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de 

desastres; Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Primeiros Socorros; 

Relatório de Primeiro Atendimento e Avaliação de Danos. Prevenção e reação a desastres e fenômenos 

climáticos. 

 

MOTORISTAS 

Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas 

administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos 

automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos 

sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de 

combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão, 

freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros. 

 

 

 ALFABETIZADOS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

  

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS A 

 

Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Higiene corporal: 

uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de utensílios e 

equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento, descongelamento, 

pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do 

ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de armazenamento de alimentos e produtos de 

limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Relação interpessoal e ética profissional. Saúde e 

Segurança no Trabalho.  

  



AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS B 

 

Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos. Cuidados para com o patrimônio 

público. Utilização de materiais e equipamento de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios. 

Noções sobre preparação de valas e canteiros. Conhecimentos práticos sobre funcionamento de máquina 

roçadeiras. Serviços relativos à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de terrenos. 

Ferramentas manuais normalmente utilizadas em atividades agrícolas: tipos, formas de uso, cuidados, 

preparação e manutenção para o uso. Conhecimentos básicos sobre carpintaria e alvenaria aplicada à 

construção civil. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Relações humanas. 

 

BALSEIRO 

 

Conhecimento sobre operação de balsas. Itens obrigatórios para se ter a bordo. Regras básicas de 

navegação. Sinalização náutica. Segurança no transporte e tráfego aquaviário. Primeiros socorros. Noções 

de Meteorologia. Uso adequado de EPIs. 

 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

 

Conhecimentos sobre operação de roçadeiras, tratores e implementos agrícolas: precauções e regras de 

segurança; manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, 

regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Uso adequado de EPIs.  

Saúde e Segurança no Trabalho. 

 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLANAGEM 

 

1. Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retroescavadeira e pá 

carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção básica e 

verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, 

desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e 

direção defensiva. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 2. Conhecimentos sobre 

legislação de trânsito e direção defensiva. 


