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 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

Português para todos os cargos de Nível Superior 

 

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 Constitucional e Municipal para todos os cargos 

Constituição da República Federativa do Brasil: 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, Lei Orgânica do Município. 

 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

ADVOGADO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios específicos de interpretação constitucional. Direito Constitucional 

Intertemporal. Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime constitucional 

anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. O Estado Democrático de Direito. Princípios constitucionais 

fundamentais, gerais e setoriais. Regime representativo. República. Presidencialismo e Parlamentarismo. O princípio 

da supremacia da Constituição. Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades: difuso e 

concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos comissivos e omissivos. Ação declaratória de 

constitucionalidade. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Inconstitucionalidade face à Constituição do 

Estado. Direitos e garantias fundamentais: individuais e coletivos. Liberdade, igualdade, devido processo legal, 

inviolabilidade do domicílio, sigilo das comunicações, propriedade e sua função social. Direitos políticos. Direitos 

sociais e difusos. Ordem social. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição de competências 

e seus critérios. Competências político-administrativas e legislativas. Princípio da Reserva da Administração. 

Autonomia dos entes federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de integração e de cooperação 

federativos: regiões, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. O Município na Constituição 

Federal Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município. Separação de Poderes: o 

sistema de freios e contrapesos. As funções legislativa, administrativa e jurisdicional. Delegações de funções. 

Invasões de competência. Poder Legislativo. Organização, Funções típicas e atípicas. Atividades impróprias e 

passíveis de glosa. Imunidade parlamentar dos Vereadores. Regime remuneratório. Verbas indenizatórias. Proibições 

e Perda do Mandato. Total da despesa do Legislativo. Controle parlamentar dos atos da administração pública. 

Comissões parlamentares de inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas 

parlamentares. Discussão e votação. Sanção e veto. Promulgação e publicação. Espécies legislativas: emendas à 

Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Medidas 
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Provisórias. Poder Executivo. Atribuições do Chefe do Executivo. Prefeito Municipal. Mandato. Perda do mandato. 

Atribuições. Responsabilidade político-administrativa. Crime de Responsabilidade. Improbidade Administrativa. Foro 

competente. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos do Poder Executivo. Acumulação. 

Poder regulamentar: natureza, modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública. Princípios 

constitucionais. Regimes de servidores públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Nepotismo. Previdência. Licitação. 

Controle parlamentar e Jurisdicional. Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências do Tribunal de Justiça. 

Ações constitucionais. Habeas corpus. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação civil pública. 

Mandado de injunção. Habeas data. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais. Fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas da União e dos Estados: competências. 

Operações de crédito, inclusive externas, contraídas por Municípios. Transferências voluntárias e retenção de 

receitas públicas. Sistema Tributário Nacional. Competências tributárias da União, Estados e Municípios. Limitações 

constitucionais ao poder de tributar: imunidades e privilégios. Princípios constitucionais tributários: capacidade 

contributiva, legalidade, anterioridade e irretroatividade. Ordem econômica e financeira. Princípios da ordem 

econômica. Intervenção do Estado. Prestação de serviços públicos e exploração da atividade econômica. O meio 

ambiente na Constituição Federal. Princípios constitucionais de direito ambiental. Repartição de competências 

ambientais entre os entes federativos. Tratamento diferenciado de produtos e serviços conforme seu impacto 

ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos e sistema nacional de unidades de conservação. Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental e licenciamento ambiental. 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito Administrativo. Conceito. Taxinomia. Princípios explícitos e implícitos. 

Interpretação. Tendências contemporâneas. Interesse Público. Discricionariedade. Conceito. Limites. Controle de 

legalidade. Desvio de poder. Razoabilidade e proporcionalidade. Conceito jurídico indeterminado. Ato 

administrativo. Noções gerais. Elementos. Características. Classificação. Desfazimento: anulação e revogação. 

Sanatória voluntária. Prescrição. Organização administrativa. Noções gerais. Descentralização e Desconcentração. 

Órgãos Públicos. Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Advocacia Pública. 

Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos. Características. Distinção entre Acordos e Contratos. 

Convênios. Cláusulas Exorbitantes. Formalização, alteração, execução e inexecução. Equilíbrio Econômico 

Financeiro. Revisão, Reajuste e Repactuação. Prorrogação. Desfazimento e consequências. Licitações. Princípios. 

Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços. Modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 

leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e homologação. 

Anulação e Revogação. Licitações sustentáveis. Ordem Econômica. Fundamentos e Princípios. Atuação do 

Estado no domínio econômico. Planejamento. Fomento. Exploração direta de atividade econômica. Meio ambiente. 

Normas de proteção ecológica. Política Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Código 

Florestal e Áreas de Preservação Permanente, conceito e hipóteses de supressão. Infrações administrativas 

ambientais. Serviços públicos. Noções gerais. Princípios específicos. Competência da União, Estados e Municípios. 

Formas de execução. Delegação. Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Concessão 

Administrativa e Concessão Patrocinada. Gestão Associada dos Serviços Públicos. Poder Concedente, 

Concessionário e Usuários. Tarifa e Preço. Modelos Tarifários. Receitas alternativas, complementares, acessórias e 

projetos associados. Retomada do serviço. Encampação. Desapropriação. Reversibilidade dos bens afetos ao 

serviço. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. Regime dos bens públicos móveis e 

imóveis. Gestão patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, locação, concessão de direito real de uso, 

concessão de uso, cessão, permissão e autorização de uso, dação em pagamento, usucapião, investidura e 

concurso voluntário. Polícia administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a ordem de polícia, a licença, a 

autorização, a fiscalização e a sanção de polícia. Espécies de poder de polícia. Polícias de costumes e diversões; de 

construções; sanitária; de trânsito; de comércio e indústria; de profissões; ambiental. Partilha constitucional da 

competência de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação 

temporária. Requisição. Limitação administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: 

multa, interdição, destruição de coisas e confisco, parcelamento e edificação compulsórios. Poderes e Deveres dos 

Administradores Públicos. Poder Hierárquico e Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Gestão financeira. 

Princípios Orçamentários. Leis Orçamentárias. Orçamento. Receita e despesa. Estágios da Despesa Pública. 

Execução orçamentária. Regime de Adiantamento. Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita. Geração da 

despesa. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal e controle. Destinação de recursos 

para o setor privado. Operações de crédito. Restos a pagar. Fundos. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
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patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. Controle da atividade administrativa. 

Noções gerais. Controle parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle jurisdicional e autocontrole. 

Contencioso administrativo. Improbidade Administrativa. Controle Judicial. Garantias e ações constitucionais dos 

administrados. Juridicidade. O controle de legalidade pelo habeas corpus, mandados de segurança individual e 

coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública.  

DIREITO CIVIL: Direito Civil (Lei 10.406/2002): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das normas 

civis; Parte geral: Pessoa natural: Personalidade, capacidade, representação, assistência, emancipação, estados 

(individual, familiar e político), nome e seu registro (Lei de Registros Públicos, Lei 6.015/1973), ausência, curadoria 

dos bens do ausente, morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da pessoa natural; Direitos da personalidade; 

Pessoa jurídica: Personalidade, capacidade, representação, modalidades de pessoas jurídicas (associações, 

fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares), responsabilidade e extinção; 

Domicílio civil das pessoas natural e jurídica; Bens jurídicos: Classes: Bens considerados em si mesmos: Bens 

corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis; Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens 

simples e compostos, bens singulares e coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; 

Benfeitorias, acessões e pertenças: Modalidades e distinções; Frutos e produtos: Modalidades e distinções; Bens 

considerados em relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 

8.009/1990); Fato jurídico: Conceituação e classificação, distinção e classificação de fato, ato e negócio jurídicos; 

Efeitos aquisitivos, modificativos, conservativos e extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio 

jurídico (Pressupostos de existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico, 

representação e simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio jurídico: 

Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e ilícito; Abuso de direito; 

Prova: objeto, ônus e licitude; Meios de produção de prova. Prescrição e decadência: distinção, modalidades, início, 

modo de alegação e prazos; Causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da prescrição. Direito das obrigações; 

Obrigações: Modalidades: Obrigações de dar coisa certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer, obrigações 

alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias (solidariedade ativa e passiva); Transmissão 

das obrigações: Cessão de crédito e Assunção de Dívida; Adimplemento e extinção das obrigações: Pagamento: 

Sujeitos, objeto, lugar e tempo do pagamento. Formas de extinção das obrigações: Pagamento em consignação, 

pagamento com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e 

remissão das dívidas, Inadimplemento das obrigações: Efeitos do adimplemento e do inadimplemento, mora, perdas 

e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal e arras ou sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: 

Elementos e efeitos dos contratos; Formação dos contratos: Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de 

terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa a declarar; 

Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva; Espécies de Contrato: 

Compra e venda: Disposições gerais e cláusulas especiais, retrovenda, venda a contento e venda sujeita a prova, 

preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, venda sobre documentos; Troca ou permuta; Contrato 

estimatório; Doação: Disposições gerais e revogação; Locação de coisas; Empréstimo: Classes: Comodato e mútuo; 

Prestação de serviço; Empreitada; Depósito: Classes: Depósitos voluntário e necessário; Mandato: Disposições 

gerais, obrigações do mandatário e do mandante, extinção do mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; 

Agência e distribuição; Corretagem; Transporte: Disposições gerais, transporte de pessoas e de coisas; Seguro: 

Disposições gerais, seguro de dano e de pessoa; Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança: Disposições 

gerais, efeitos e extinção da fiança; Transação; Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de 

negócios, pagamento indevido, enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil: Distinção entre responsabilidade 

contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação de indenizar e fixação da indenização. 

Direitos reais: Posse: Conceituação, classificação aquisição, efeitos e perda da posse; Propriedade: Disposições 

gerais, descoberta, aquisição da propriedade Imóvel (por usucapião, pelo registro do título e por acessão), aquisição 

da propriedade móvel (usucapião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão e 

adjunção), perda da propriedade; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem 

forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e direito de tapagem e direito de construir; 

Condomínio geral: Condomínio voluntário (direitos e deveres dos condôminos e administração do condomínio), 

condomínio necessário; Condomínio edilício: Disposições gerais, administração do condomínio, extinção do 

condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária; Servidões: Constituição, exercício e extinção das 

servidões; Usufruto: Disposições gerais, direitos e deveres do usufrutuário e extinção do usufruto; Uso; Habitação; 

Direito do promitente comprador; Penhor: Disposições gerais, constituição do penhor, direitos e obrigações do credor 
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pignoratício, extinção do penhor, penhor rural (disposições gerais, penhor agrícola e penhor pecuário), penhor 

industrial e mercantil, penhor de direitos e títulos de crédito, penhor de veículos, penhor legal; Hipoteca: Disposições 

gerais, hipoteca legal, registro e extinção da hipoteca e hipoteca de vias férreas;  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual Civil (Lei 13.105/16/03/2015): Aplicação da norma processual no 

tempo e no espaço; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade processual: capacidade de ser parte, 

capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres, responsabilidade, despesas, multas e 

substituição das partes; Procuradores: Representação processual, substituição dos procuradores, deveres e 

responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994 e Código de Ética e Disciplina da OAB); 

Litisconsórcio; Intervenção de terceiros: Assistência: Simples e litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria, 

denunciação da lide e chamamento ao processo; Funções essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, 

Defensoria Pública e Advocacia (Constituição Federal/1988); Organização e divisão do Poder Judiciário (Constituição 

Federal/1988); Competência: competência internacional, competência interna, competência em razão do valor e da 

matéria, competência funcional, competência territorial, modificações da competência e declaração de 

incompetência; Juiz: Poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça: 

Serventuário, oficial de justiça, perito, depositário, administrador e intérprete; Atos processuais: Forma dos atos 

processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos atos 

processuais: Prazos processuais: regras de contagem e verificação dos prazos e das penalidades; Lugar dos atos 

processuais; Comunicações dos atos processuais: Disposições gerais, Cartas, citações e intimações, nulidades; 

Distribuição e do registro; Valor da causa; Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção do processo; 

Tutela Antecipada. Processo de conhecimento: Distinção entre processo e procedimento; Distinção ente 

procedimentos comum ordinário e comum sumário; Procedimento sumário; Procedimento ordinário: Petição inicial: 

requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Resposta do réu: Contestação, exceção de incompetência, de 

impedimento e de suspeição, reconvenção; Revelia; Providências preliminares: Verificação dos efeitos da revelia, 

declaração incidente, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido e alegações do réu; Julgamento 

conforme o estado do processo: Extinção do processo, julgamento antecipado da lide, audiência preliminar e 

saneamento do processo; Provas: Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova 

documental (força probante dos documentos, arguição de falsidade e produção da prova documental), prova 

testemunhal (admissibilidade, valoração e produção da prova testemunhal), prova pericial, inspeção judicial; 

Audiência: Conciliação e instrução e julgamento; Sentença: Requisitos e efeitos da sentença; Coisa julgada; 

Liquidação de sentença; Cumprimento de sentença; Processo nos tribunais: Uniformização da jurisprudência, 

declaração de inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira e ação rescisória; Recursos: Teoria geral 

dos recursos, apelação, agravos, embargos infringentes e embargos de declaração. Recursos para o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: Recursos ordinários, recurso extraordinário, recurso especial e 

ordem dos processos no tribunal. Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos 

necessários para realizar qualquer execução (inadimplemento do devedor e título executivo), responsabilidade 

patrimonial, disposições gerais; Espécies de execução: execução para a entrega de coisa (entrega de coisa certa e 

incerta), execução das obrigações de fazer e de não fazer (disposições comuns e particulares), execução por quantia 

certa contra devedor solvente (disposições gerais sobre penhora, avaliação e da arrematação; citação do devedor e 

da nomeação de bens à penhora; penhora, depósito, penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais; penhora, 

depósito e administração de empresa e de outros estabelecimentos; avaliação; adjudicação; alienação por iniciativa 

popular; alienação em hasta pública; pagamento ao credor; disposições gerais sobre pagamento ao credor, entrega 

do dinheiro e usufruto de móvel ou imóvel); Execução contra a fazenda pública; Execução de prestação alimentícia; 

Embargos do devedor: Disposições gerais, embargos à execução contra a fazenda pública, embargos à execução 

fundada em título extrajudicial, embargos à execução e embargos na execução por carta; Execução por quantia certa 

contra devedor insolvente: Disposições gerais, insolvência, insolvência requerida pelo credor, insolvência requerida 

pelo devedor ou pelo seu espólio, declaração judicial de insolvência, atribuições do administrador, verificação e da 

classificação dos créditos, saldo devedor, e extinção das obrigações; Suspensão e da extinção do processo de 

execução. Processo cautelar: Teoria geral do processo cautelar; Poder geral de cautela; Procedimento comum 

cautelar. Procedimentos especiais: Teoria geral dos procedimentos especiais; Distinção entre procedimentos 

especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária; Procedimento de consignação em pagamento, 

Procedimento de depósito; Procedimentos de anulação e de substituição de títulos ao portador; Procedimento de 

prestação de contas; Procedimentos possessórios (disposições gerais, Procedimento de manutenção, de 
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reintegração de posse e interdito proibitório); Procedimento de nunciação de obra nova, Procedimentos de usucapião 

de terras particulares (usucapião ordinário, extraordinário, especial e coletivo).  

DIREITO TRIBUTÁRIO: Caracterização e posição do Direito Tributário no quadro do Direito. Relações do Direito 

Tributário com outros ramos do Direito. Sistema Tributário Nacional. Tributo: conceito, classificação, espécies. A 

distribuição da competência legislativa tributária. Federalismo fiscal. Repartição das receitas tributárias. Fundo de 

Participação dos Municípios. Retenção de recursos. Hipóteses. Parcelas do Produto de Arrecadação de impostos de 

competência dos Estados e de Transferências por estes recebidas, pertencentes aos Municípios. Lei Complementar 

nº 63/90. Valor Adicionado. Lei nº 4.320/64 e suas alterações. Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípios gerais do 

direito tributário. Normas, princípios e regras. Princípios constitucionais tributários. O princípio da capacidade 

contributiva: progressividade, proporcionalidade, seletividade, universalidade e personalização. Isonomia tributária e 

proibição de desigualdade. Os princípios aplicáveis às taxas e às contribuições especiais. Os princípios de segurança 

jurídica. Legalidade tributária. Tipicidade. Anterioridade. Irretroatividade. Processo legislativo tributário: Emenda 

Constitucional, Lei Complementar Tributária, Lei Ordinária e Medida Provisória, Decreto Legislativo, Resoluções do 

Senado, Tratados e Convenções Internacionais. Legislação tributária: conceito, vigência e aplicação. Obrigação e 

crédito tributário. Obrigação principal e acessória. Fato gerador. Classificação. Tempo do fato gerador. Lugar do fato 

gerador. O conceito de fato gerador e sua importância. Natureza jurídica: situações jurídicas e situações de fato. Fato 

gerador e hipótese de incidência. Evasão e elisão fiscal. Normas antielisivas. Imunidade. Isenção, não incidência, 

anistia e remissão. Fato gerador: aspectos objetivos, espaciais e quantitativos. Base de cálculo e alíquota. Sujeito 

ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e delegação de competência. Sujeito ativo e titularidade do produto de 

arrecadação do tributo. Sujeito passivo. Contribuinte e responsável. Solidariedade, capacidade tributária e domicílio 

tributário. Responsabilidade tributária dos sucessores, de terceiros e por infrações. Impostos Municipais. Imposto 

municipal sobre Serviços (ISS). Fato gerador e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo. ISS: conceito de 

serviço. Serviços compreendidos na competência municipal. Relações ente ISS e ICMS: fornecimento simultâneo de 

mercadorias e serviços. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Taxa municipal de coleta domiciliar de lixo. 

Contribuição de Iluminação Pública (CIP). Taxas e Preços públicos. Código Tributário do Município de Bocaina do 

Sul.  

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

História do serviço social. Metodologia do serviço social. Pesquisa em serviço social. Atuação do serviço social na 
administração de políticas sociais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Estatuto do Idoso, Lei Orgânica 
da Assistência Social LOAS (lei nº. 8.742/93). Norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de 
Assistência social – NOB-RH/SUAS 2006. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 
NOB/SUAS 2012; Sistema Único de Assistência Social- SUAS; Política Nacional de Assistência Social – PNAS; 
Lei nº 8.212/1991- Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I,II e III; instrumentos e técnicas na prática do 
Serviço Social; Constituição Federal/88 – artigos 6º ao 11. Código de Ética do Serviço Social; movimentos sociais; 
Cadastro Único – decreto nº 6.135/07; Serviço de Acolhimento institucional; orientações técnicas: serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes; centro de referência de assistência social – CRAS; orientações técnicas 
centro de referência de assistência social – CRAS 2009. 
 

 

CONTADOR 

 

Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da 

contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto nº 3000/99. Contabilidade Pública: conceito, campo de 

aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e 

classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de compensação e de custos. Demonstrações 

contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e 

demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: 

regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 

emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. 

Regime de caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. 

Aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da 
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execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 

extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito, 

classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: Conceito. Controle da execução da 

despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária. Despesa 

extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos recursos financeiros. Gestão por 

caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. Planejamento 

Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema orçamentário 

brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, 

objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. 

Lei de Orçamento Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, 

econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, 

conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da 

receita por categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da despesa. Classificação 

institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a 

Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e atualizada). 

Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, votação 

e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta 

orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: programação financeira, 

lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da despesa: programação financeira, 

licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua 

abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da 

Licitação: conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. 

Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de 

Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada 

e Emendas Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais 

conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o 

Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 

finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª 

Edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário da Receita, Tabela de Fonte e 

Tabela de Função e Subfunção. 9ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) editado por Portaria da STN 

– Secretaria do Tesouro Nacional. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Decisão 

Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão 

Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas 

ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da 

Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC. 

 

 

CONTROLADOR INTERNO 

 

Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos contábeis e 

respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias, funções e estrutura das contas. 

Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. 

Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de 

escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de resultados; controle de estoques e do custo 

das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação 

das contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei 

das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de 

acordo com a Lei 6.404/76. Teoria da Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas 

necessidades de informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e 

alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Patrimônio 

Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a 

perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - do Conselho Federal de Contabilidade: 
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Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos 

sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis; Consolidação 

das demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, 

sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços 

financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Decisão 

Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão 

Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas 

ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da 

Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Patrimônio na administração pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto 

qualitativo, avaliação e mensuração de ativos e passivos, depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: 

Normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência profissional, 

âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público: 

finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução dos trabalhos; normas 

relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, 

procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de 

auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; 

conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em 

áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: 

conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O 

orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida 

ativa. Regime de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida 

pública. Créditos adicionais. descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno: finalidades, atividades e competências. A fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária. Sistema de Controle Interno; Controle Externo; Legislação: Lei Complementar 

Federal Nº 101/2000, Lei Federal nº 8.429/92; Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo 

Municipal. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação 

dos serviços públicos; Responsabilização Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade 

Pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Lei Nº 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria 

Interministerial nº 163/2001. Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. receitas e 

Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, 

resultado e compensação. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Administração: Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas; 

Teorias Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de gestão de 

projetos; conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da 

execução de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e desigualdades regionais. Análise 

Microeconômica: determinação das curvas de procura e curvas de indiferença; fatores de produção; produtividade 

média e marginal; análise de competitividade. Análise Macroeconômica: sistema de Contas Nacionais; contas 

Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e 

redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres 

individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos, da tributação e do 

orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da Administração pública: disposições gerais; 

dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário Nacional - CTN; Lei Complementar Federal 

Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria 

Administrativa: Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações 

públicas; sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 10.520/2002. Atos administrativos: 

conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e 

invalidação. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 

usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 

autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos: conceito e características Poderes 

administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder 
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de polícia; uso e abuso do poder. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, 

Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a 

correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

DENTISTA ESB 

 

Específico: 1. Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do relatório do Projeto SB Brasil; 2. Políticas de 

Saúde Bucal: Brasil Sorridente – Política Nacional de Saúde Bucal; 3.Saúde bucal coletiva: Cariologia– Aplicações 

Clínicas, prevenção; 4. Dentística restauradora: Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina composta e 

ionômero de vidro – propriedades e indicações; 5.Endodontia: Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares; 

6.Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e noções clínicas; 7.Cirurgia: exodontia – técnicas. Saúde 

Pública: Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Promoção de Saúde. Plano de Gerenciamento de 

resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos. Caderno de Atenção Básica /número 17. 

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 e legislações. 

 

 

Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Humanização. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de Atenção Básica 

do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de resíduos, biossegurança, 

prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional. 

Gerenciamento, administração e organização dos serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de 

Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de 

enfermagem em: urgências e emergências; vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde 

do adulto; saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças 

respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e doença 

renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). Cuidados 

Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de Urgências e Emergências, 

na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças Crônicas e na Atenção à Rede 

Psicossocial. e-SUS AB. Rede Cegonha. SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

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. 

 

 

Etapas Preliminares e Obras de Infraestrutura: Aspectos legais, Legislação vigente, Estudo do terreno, Sondagens, 

Topografia, Demarcação da obra, Fundações diretas, Fundações indiretas. 2. Obras de Supraestrutura: Formas, 

Armaduras, Tecnologia do concreto, Concreto, Alvenaria. 3. Instalações Prediais. 3.1. Instalações hidráulicas: 

Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alimentação predial e distribuição de água fria. b) Dimensionamento 

do sistema de alimentação. c) Dimensionamento da estação elevatória. d) Dimensionamento do sistema de 

distribuição de água fria. 3.2. Instalações prediais de esgoto sanitário. a) Partes constituintes e funcionamento das 

instalações prediais de esgotos sanitários. b) Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 3.3. 

Instalações prediais de esgotos pluviais. a) Dimensionamento das instalações prediais de esgotos pluviais. 3.4. 

Instalações hidráulico-prediais contra incêndio. a) Sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais. 4.. a) 

Alimentação predial. PC. b) Quadros corta-circuitos. c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) Pontos de 

utilização / dimensionamento. 5. Instalações de Gás. a) Medidores. PI. b) Reguladores de pressão. c) Tubulação, 

dimensionamento. d) Pontos de utilização. e) Aquecimento e exaustão. 6. Instalações de Telefone. a) Quadros de 

ENFERMEIRO 

ENGENHEIRO CIVIL 
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distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 7. Rede Lógica. a) Quadros de distribuição. b) 

Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 8. Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 9. Serviços de 

Acabamento: a) Revestimento. b) Pavimentação. 10. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados – 

Madeiramento e telhas. 11. Louças e Metais. 12. Vidros: a) Lisos. b) Temperados. 13. Pavimentação: a) Projetos de 

vias urbanas. b) Obras de arte. c) Ensaios tecnológicos. d) Sinalização e controle de tráfego urbano. 14. Prestação 

de assistência técnico-gerencial à administração pública; 15. Emissão de laudos e pareceres; 16. Fiscalização e 

responsabilização de obras em andamento; 17. Termos de referências para contratação de serviços, projetos e 

equipamentos; 18. Análise de projetos. 19. Drenagem  Urbana:  Determinação  de  vazão  de  projeto  para  os  

sistemas  de  drenagem  como:  sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 20. Sistemas de Abastecimento de 

Água: tratamento, sistema de distribuição, manutenção de redes; 21. Sistemas de Esgotamento  Sanitário: 

tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes; 22. Resíduos Sólidos: noções de resíduos  sólidos, quanto à 

origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário  e compostagem; 23.Serviços de limpeza 

urbana: varrição e capina de vias públicas, acondicionamento e transporte de resíduos. 

 

FARMACEUTICO 

Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e Organização do Sistema Único de 

Saúde. Políticas de medicamentos e Sistema Único de Saúde; Assistência Farmacêutica; Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico de Paciente; Medicamentos como insumos de saúde; Serviços 

Farmacêuticos; Interpretação de exames clínicos laboratoriais; Farmacoepidemiologia; Farmacovigilância; Estudo de 

Utilização de Medicamentos; Farmacoeconomia; Uso Racional de Medicamentos; Pesquisa Clínica; Farmacoterapia 

Baseada em Evidências; Farmacologia Geral e Clínica; Farmacocinética e Farmacodinâmica; Agentes Farmacêuticos 

e medicinais; Receptores e mecanismos de ação; Classes Toxicidade, efeitos adversos e interações; Educação 

Sanitária; Assistência Domiciliar; Formas Farmacêuticas Estéreis e Não Estéreis; Cálculo Farmacêutico; 

Biossegurança e Gestão Ambiental de Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; Leis, 

Decretos, RDCs, Portarias, Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados ao desenvolvimento da Farmácia; 

Regulação de medicamentos; Componente básico e especializado da Assistência Farmacêutica; Microbiologia, 

Imunologia, Bioquímica, Micologia, Hematologia e Citologia; Fisiopatologia; Química Farmacêutica; Farmacotécnica; 

Fitoterapia; Homeopatia.  

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; Sistemas de 

informação em saúde. Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica.  

 

 

Elementos. Características. Distinção entre Contratos e Convênios. Formalização, alteração, execução e inexecução. 

Prorrogação de vigências de contratos e convênios. Administração Pública: Princípios da administração pública. 

Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, 

proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de veracidade e de legalidade, serviços 

públicos. Concessão, permissão, autorização e delegação. Administração direta e indireta. Noções Gerais de 

Convênios: Conceitos de Contrato de repasse, Convênios e consórcios. Noções de planejamento público: O 

conceito de planejamento, metodologias de planejamento; noções básicas para elaboração de ofícios, memorando, 

plano de trabalho e relatórios de acompanhamento da execução de convênios. Portaria interministerial n° 424 de 

30 de dezembro de 2016, Das disposições gerais, das definições de competências e responsabilidades no âmbito 

das transferências da união, do consórcio público, do cadastramento, da proposta de trabalho, da contrapartida, do 

plano de trabalho e do projeto básico e termo de referência, das condições para a celebração, da formalização do 

instrumento, da publicidade, da alteração, do acompanhamento, da contratação por órgãos e entidades da 

administração pública, da contratação por entidades privadas sem fins lucrativos. 

Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software 

para o ambiente de microinformática. 

GERENCIADOR DE CONVÊNIOS 
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Administração Geral: Princípios básicos da administração. Administração pública: princípios básicos, estrutura, 

tipos de entidades e organização. Ética e sigilo profissional. Controle e responsabilidade da administração. 

Fluxograma e organograma: conceitos, símbolos e usos. Clima organizacional. Estrutura organizacional: tamanho, 

tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formalização, descentralização, departamentalização. Análise e 

distribuição do trabalho. Aproveitamento racional do espaço físico. Normalização e Padronização. Noções de 

licitação: princípios, finalidades, definições e hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Noções básicas de 

contabilidade: Princípios orçamentários. Classificação econômica e funcional da despesa. Noções sobre a receita 

pública: Tributos e suas espécies. Atos da execução da despesa pública. Fluxo de caixa. Receitas orçamentárias e 

extra-orçamentárias. Operações bancárias: aplicações financeiras, cadastro, cheques, tarifas, transferências e 

serviços de cobrança. Lei nº 4320/64. Noções sobre administração de estoque: características e gestão. 

Recepção de matérias e Estocagem. Expedição. Distribuição. Inventário. 

Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft 

PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de 

hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

 

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

Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica.  Específicos: Hipertensão Arterial; 

Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia pulmonar; Asma brônquica; Hemorragia digestiva; Úlceras e 

gastrites; Hepatites; Obstrução intestinal; Isquemia mesentérica; Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças 

inflamatórias intestinais; Anemias; Neoplasias malignas mais prevalentes; cefaleias e enxaquecas; Convulsões; 

Acidente vascular encefálico; Infecção urinária; Cólica renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia 

adquirida na Comunidade; Diabetes tipo I e Tipo II; Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS; Síndrome Gripal e Doença 

Respiratória Aguda Grave; Dengue; Tabagismo; Etilismo. 

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, Participação 

da comunidade.  

 

 

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. Cadeias produtivas de animais. Farmacologia e 

terapêutica veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos 

animais. Código de ética profissional e Legislação Veterinária. 

 

 

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 

GESTOR ADMINISTRATIVO 

MÉDICO  

MÉDICO VETERINÁRIO 

NUTRICIONISTA 
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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 socioculturais 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. 

 

 

 

 

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) Escolar.  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. Base Nacional Comum Curricular. 

 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Estatuto do Idoso; Sistema Único de Assistência Social- SUAS; Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS; Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; orientações técnicas 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 2009. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), norma 

operacional básica do sistema único de assistência social - NOB/SUAS 2012; PNAS (política nacional de assistência 

social) serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF; SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos; Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto Juvenil; Direitos Humanos; Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente: eixos estratégicos. 

 

 

História da Arte: movimentos, artistas e obras. História da Arte Catarinense: artistas e obras. Arte: linguagens, 

materiais e conceitos. Arte-educação: propostas metodológicas. Folclore Brasileiro: conceitos e manifestações. 

Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e situações através da ação.  A Educação Musical no contexto 

atual. Gêneros musicais populares do século 20.  Estética da arte.  Arte conceitual.  Arte Pré – Colombiana. Arte 

Primitiva. Arte Africana. Fotografia. Conceitos de cultura, multiculturalismo e endoculturalismo. Arte na perspectiva 

contemporânea/conceitual.  Genealogia da arte. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais em Artes.   

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. 

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL 

ORIENTADOR SOCIAL 

PROFESSOR DE ARTE 
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1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos 

nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e funcionamento: 

Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo. 4. Divisão Celular: Mitose e Meiose. 5. Reprodução 

Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7. Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, 

comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera. 8. Teia e Cadeia Alimentar. 9. Relações 

Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 10. Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos. 11. 

Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 12. Reino Fungi. 13. Reino Animalia. 14. Reino Vegetal. 15. 

Histologia Vegetal. 16. Organologia Vegetal – Os Órgãos Vegetais. 17. Fotossíntese. 18. O Crescimento e os 

Movimentos Vegetais. 19. Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido 

Nervoso. 20. Substâncias químicas e suas propriedades. 21. Luz e cor. 22. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.  

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. 

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. 

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. 

 

 

1. Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. 2. Conhecimento de aspectos 

linguísticos-estruturais e gramática funcional. 3.  Estrutura da sentença 4. Frase nominal 5. Substantivo Genitivo 6. 

Adjetivo (graus comparativo e superlativo). 7. Locuções adjetivas 8. Artigos Numerais 9. Pronomes 10. Frase verbal 

11. Verbo (modo, forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais. 12. Verbos irregulares 13.  Voz ativa/passiva 

14. Advérbios. 15.  Locuções Adverbiais 16. Preposições 17. Conjunções 18. Processos de formação de palavras. 

19. Discurso indireto.  

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. 

 

1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão, proporção, regra 

de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. Equações do 1
o
 grau, do 2

o
 grau, 

logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1
o
 grau, do 2

o
 grau. Sistema de equações e inequações do 1

o
 e do 2

o 

grau. 5. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. 6. Sequências: progressões 

aritméticas e progressões geométricas. 7. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, 

PROFESSOR DE CIENCIAS 

PROFESSOR DE INGLÊS 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
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lei dos cossenos, identidades trigonométricas. 8. Matrizes: operações, determinante de ordem n. 9. Resolução de 

sistemas de equações lineares. 10. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações 

e combinações. 11. Probabilidade. 12. Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo 

retângulo, circunferência (área e comprimento), área e perímetro de figuras planas. 13. Geometria Espacial: área e 

volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 14. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da 

circunferência, elipse, hipérbole e parábola. 15. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e 

compostos. 16. Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; análise e interpretação de 

gráficos. 17. Funções e Equações Trigonométricas. 

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 

 

PROFESSOR DE PORTUGUES 

 

1. Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular, coesão e coerência. 2. Conceitos gerais: 

linguagem, língua e discurso, funções da linguagem, variação linguística, as diversas modalidades do uso da língua. 

3. Ortografia, acentuação gráfica, uso do hífen, novo acordo ortográfico. 4. Morfologia: formação e estrutura das 

palavras, flexões e empregos das classes gramaticais. 5. Sintaxe: funções sintáticas, período simples e período 

composto, pontuação, regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e verbal, processos de coordenação e 

subordinação, valores semânticos atribuídos pelas conjunções nas orações subordinadas.  6. Semântica: significação 

das palavras, homonímia, paronímia e polissemia, conotação e denotação, figuras de linguagem.  

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 

 

PROFESSOR DE SALA MULTIFUNCIONAL 

 

Interdisciplinaridade. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino fundamental. 

Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências 

atuais. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação 

brasileira. Alfabetização e letramento: características e pressupostos. Pró Letramento: Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Alfabetização e Linguagem e 

Matemática (MEC 2008). Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. Educação Especial no Brasil: conceito e história. Deficiência: Concepções e 

características específicas. Altas Habilidades: concepções. Legislação Brasileira sobre Educação Especial. Políticas 

públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. O 

processo de Inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular (educação infantil, ensino de jovens e adultos). 

Tecnologia Assistiva. Comunicação Suplementar Alternativa. Transtorno invasivo de desenvolvimento. Libras. Língua 

Portuguesa para Surdos. 

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 

 

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 
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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.   

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 

 

 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica, instrumentos de avaliação, avaliação e interpretação de 

resultados. Teorias de personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de 

problemas específicos. Noções de Psicologia Organizacional. Absenteísmo. Estrutura organizacional. Gestão de 

Pessoas (recrutamento e seleção na administração pública, identificação de talentos, domínio de competências, 

avaliação e gestão de desempenho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Equipe e grupos 

de trabalho. Comunicação, liderança, motivação. Mediação. Relacionamento interpessoal. Avaliação de 

desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de Cargos: objetivo e métodos. 

Treinamento: levantamento de necessidade, planejamento, execução e avaliação. O papel do psicólogo na equipe de 

cuidados básicos à saúde. Código de Ética de Psicologia. Sistema Único de Assistência Social- SUAS: Norma 

operacional básica do sistema único de assistência social - NOB/SUAS 2012; serviço de acolhimento institucional; 

orientações técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes; centro de referência de assistência 

social – CRAS; orientações técnicas centro de referência de assistência social – CRAS 2009. 

 

 

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) Supervisor(a) Escolar.  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. Base Nacional Comum Curricular. 

 

 

Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, características, barramentos e 

interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Dispositivos de armazenamento, de entrada, de 

entrada/saída e de saída de dados. Software básico e aplicativo. Sistemas Operacionais: conceitos, Windows, BR e 

Linux – tipos, características, ícones, atalhos de teclado e emprego de recursos.  Formatos de arquivos e extensões. 

Interface Gráfica – Windows Explorer/Computador. Especificação Técnica, Configuração e Operação de 

microcomputadores. Execução de procedimentos operacionais de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados 

nas áreas de atuação. MSOffice 2016 BR (Word, Excel, Powerpoint), - conceitos, características, ícones, atalhos de 

teclado, uso do software e emprego dos recursos. Redes de Computadores e Web. Conceitos, características, meios 

de transmissão, conectores, tecnologias, topologias, terminologia, protocolos, Internet - Intranet - Extranet, 

PSICÓLOGO 

SUPERVISOR ESCOLAR 

SUPERVISOR DE INFORMÁTICA 
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modalidades e técnicas de acesso, browsers, Internet Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari, 

navegação, imagens e formatos, pesquisa, atalhos de teclado, e-mail. Redes Sociais. Proteção e Segurança. 

Conceitos. Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de redes e na internet, vírus, antivírus, firewall, 

cuidados e medidas de proteção.  

 

 NÍVEL MÉDIO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE 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 Constitucional e Municipal para todos os cargos 

 

Constituição da República Federativa do Brasil: 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, Lei Orgânica do Município. 

 

 

 

 NÍVEL MÉDIO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS 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. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, 

produtividade, qualidade. Técnicas e ferramentas de gestão. Projetos: características gerais, fases, avaliação e 

indicadores. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho.  Organização do local de trabalho. Ética no 

exercício profissional. Pessoas físicas e jurídicas. 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. 
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Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft 

PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de 

hardware e de software para o ambiente de microinformática.  

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-

Doença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento e territorialização. 

Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Atribuições 

do Agente Comunitário de Saúde. Educação em Saúde. Participação e mobilização social. Estratégia saúde da 

família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. Sistemas de Informação. 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Atenção Integral: à Criança e Adolescente; Mulher e Homem e ao 

Idoso. Atenção Psicossocial. Comunicação em Saúde. Planejamento em Saúde. Políticas de saúde do SUS. 

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 Política Nacional de Atenção Básica.  

 

 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

 

Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde: Lei 11350/2006; Lei 8.080/1990; Lei 8.142/1990. Processo saúde 

doença e seus determinantes/condicionantes. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e 

cidadania. Noções básicas epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Noções básicas de doenças Leishmaniose, 

Dengue, chicungunha, zika, Malária, Esquistossomose, Febre Amarela, Leptospirose. Formas de aprender ensinar 

em educação popular. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. Trabalho em equipe/processo de 

trabalho/comunicação. Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Noções de vigilância em saúde. 

 

AGENTE DE LICITAÇÕES 

 

O processo de compras: fluxo básico do processo de compras. Licitação. Conceito. Princípios. Dispensa e 

inexigibilidade. Modalidades. Fases da licitação. Edital. Habilitação. Classificação. Adjudicação. Anulação e 

Revogação. Recursos administrativos.  Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Contratos administrativos. Conceito. Características. Cláusulas essenciais. Alteração do contrato. Extinção do 

contrato. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software 

para o ambiente de microinformática. 

 

AGENTE DE PATRIMÔNIO 

 

1. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna e relação entre os setores, 

características e atribuições dos órgãos municipais. 2. Administração e ambiente de trabalho: organização do local de 

trabalho, clientes internos e externos, gestão da qualidade. Atendimento ao público. Tecnologias de comunicação. 

Comunicação por telefone. Ética no exercício profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função. 

Organograma e fluxograma. Protocolo e arquivo de documentos. Noções básicas de contabilidade. O processo de 

compras: fluxo básico do processo de compras, requisição de materiais, cotação, empenho, recebimento e inspeção 

de materiais. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Conceitos, serviços e 

tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
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AGENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Organização administrativa da Prefeitura. Órgãos e unidades, sua classificação, competências e finalidades e níveis 

hierárquicos. Cargos comissionados: denominações, atribuições comuns e específicas, classificação, órgãos e 

unidades a que se destinam. Regime jurídico dos servidores públicos de Bocaina do Sul, de acordo com a legislação 

em vigor. Provimento, vacância, remoção e redistribuição; Direitos e vantagens; deveres, proibições e penalidades; 

Processo administrativo de sindicância e disciplinar; plano de seguridade e benefícios. Organização e gerenciamento 

de processos de trabalho na área de recursos humanos: conceitos, técnicas e procedimentos e questões correlatas 

sobre contagem de tempo de serviço, registro de frequência, gestão de documentos públicos, avaliação de 

desempenho; microfilmagem e digitalização, formalização de processos, certidões, atestados, atos e portarias, 

controle de frequência, concessão e controle de férias, movimentação interna; afastamento preventivo, funções de 

chefia. Lei 11.788/2008 – Lei do Estagiário. Processamento de Folha de Pagamento. Proporcionalidade de férias e 

gratificação natalina. Regras para retenção e declaração de Imposto de Renda retido na fonte. Regras gerais para 

cálculos trabalhistas no serviço público. Regras básicas do eSocial. Atos administrativos: conceitos básicos sobre 

apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, edital, exposição de 

motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, regulamento, 

resolução. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Conceitos, serviços e 

tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

 

 

ALMOXARIFE 

 

Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna e relação entre os setores, 

características e atribuições dos órgãos municipais. 2. Administração e ambiente de trabalho: organização do local de 

trabalho, clientes internos e externos, gestão da qualidade. Atendimento ao público. Tecnologias de comunicação. 

Comunicação por telefone. Ética no exercício profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função. 

Organograma e fluxograma. Protocolo e arquivo de documentos. Teorias e técnicas administrativas. 3. Almoxarifado: 

finalidade e espaço. Atribuições do cargo. Guarda de material. Conservação, medidas de segurança e formas de 

estocagem. Recepção de materiais. 4. Controle de estoque: previsão de consumo, requisição, fichas de prateleira e 

de estoque. Inventário 

Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o 

ambiente de microinformática. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

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. 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, contrato, convênio. Protocolo e arquivo 

de documentos. Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos. Características. Distinção entre Acordos e 

Contratos.Convênios.Cláusulas Exorbitantes. Formalização, alteração, execução e inexecução. Licitações. 

Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços. Modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e 

homologação. Anulação e Revogação. Licitações sustentáveis. Portaria interministerial n° 424 de 30 de dezembro 

de 2016: Das disposições gerais, das definições de competências e responsabilidades no âmbito das transferências 

da União, das contratações, dos pagamentos, do acompanhamento, da prestação de contas, do regime simplificado. 

Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da 

contabilidade. Demonstrações contábeis. Noções de crédito e débito. Noções sobre a receita pública; Tributos e suas 
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espécies; Atos da execução da receita. Atos da execução da despesa pública. Fluxo de caixa; Relacionamento 

bancário. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, 

Microsoft PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções 

de hardware e de software para o ambiente de microinformática.  

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

 

Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da 

família. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia (Lei 11.889/2008). Biossegurança, controle de infecção, 

prevenção e controle de riscos. Cárie dentária/cariologia. Dentição humana. Dieta, nutrição, saúde bucal. Doenças 

periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Técnicas de escovação supervisionada. Epidemiologia. 

Equipamento, material e instrumental de uso odontológico. Ergonomia, riscos ocupacionais. Ética. Fluoretos. 

Identificação dos dentes. Ficha clínica. Imunidade, resistência, seres vivos. Legislação Estadual, Municipal referente 

à saúde bucal. Periodontia, doenças periodontais. Prevenção das doenças bucais. Radiologia odontológica, 

processamento filme radiográfico. Doenças transmissíveis e não transmissíveis; Doenças da Cavidade Bucal; Política 

Nacional de Saúde Bucal; Especialidades Odontológicas e Dentições Humanas.   

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. 

 

 

 

AUXILIAR DE CRECHE 

 

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

na creche: espaço, tempo, rotina, atividades rotineiras. Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil. 

Interações, Linguagens e Brincadeiras na Educação Infantil. Acolhimento e inserção. Relação família e creche/pré-

escola.  Higiene da criança. Cuidados essenciais. Prevenção de acidentes. Alimentos: importância dos alimentos 

para saúde, nutrientes, contaminação (microorganismos, doenças e intoxicações). Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

 

DIGITADOR DE PROGRAMAS 

 

Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o 

ambiente de microinformática. 

 

FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS 

 

Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos 

administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e 

licença. Direito de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do 

Município; licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite-se. 

Código de Obras do Município. Código de Posturas do Município. Plano Diretor de Bocaina do Sul. Fiscalização: 

vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, sanções, recurso, interdição, cassação de licença, 

apreensão de bens. 

Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional 

de competências tributárias. Limitações ao poder de tributar. Ordem econômica e financeira. Noções de Direito 

Administrativo. Direito Tributário. Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. Legislação Tributária: Vigência, 

interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies incluídas na competência tributária municipal. 

Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação tributária: Principal e acessória. Hipótese de Incidência. 
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Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Contribuinte e Responsável. Responsabilidade Solidária e supletiva. 

Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e 

exclusão. Lançamento: conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão. Administração Tributária. 

Fiscalização: termos e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. 

Dívida ativa: Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de receitas. 

Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária (lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. 

O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; Não Incidência; Fato Gerador; Serviços 

Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito passivo; Contribuinte; Responsável; Base de 

cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI – Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, 

Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, 

Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação Tributária do Município. Código Tributário Municipal, legislação esparsa 

e regulamentos. Noções de Direito Civil. Pessoas Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio 

jurídico. Contratos e espécies. A empresa, o empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e 

escrituração. Posse e Propriedade: conceito, aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, 

finalidade, usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e 

aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço 

patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria. Conceito e 

espécies. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria. Relevância. 

Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria. Matemática: Proporcionalidade: 

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

compostos. 

 

 

MONITOR CUIDADOR 

 

Serviço de Abordagem Social: diretrizes e fundamentos; política nacional para a população em situação de riscos.  

plano nacional de enfrentamento da violência sexual às crianças e adolescentes; Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; Serviço de Acolhimento Institucional; orientações técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes; ética; sistema único de Assistência Social- SUAS; norma operacional básica do sistema 

único de assistência social - NOB/SUAS 2012 

 

MONITOR DE INFORMÁTICA 

 

Informática na educação no Brasil e no mundo; Tecnologia e Educação: PROINFO; O computador como ferramenta 
de construção do conhecimento; Formas de Utilização do Computador na Educação; Informática na educação 
especial; Softwares educativos; Linux; MovieMaker; Media Player. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, 
características, barramentos e interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Software básico e aplicativo. 
Sistemas Operacionais: conceitos, Windows (7 e 10 BR) e Linux – tipos, características, ícones, atalhos de teclado e 
emprego de recursos. Formatos de arquivos e extensões. Interface Gráfica – Windows Explorer/Computador. 
Especificação Técnica, Configuração e Operação de microcomputadores. MSOffice 2016 BR (Word, Excel, 
PowerPoint) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 
Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 
pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
Internet: Email, segurança de equipamentos, de sistemas, de redes e na internet, vírus, antivírus, firewall, cuidados e 
medidas de proteção. Dispositivos de entrada, saída e armazenamento. 

 

RECEPCIONISTA 

 

Informações Gerais sobre o Município: Símbolos, história, evolução administrativa, localização; aspectos físico-

geográficos, população, principais atividades econômicas. Conhecimentos sobre a Prefeitura Municipal: Poder que 

representa; membros; funções que desempenha. Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Bocaina do 

Sul. Órgãos que integram a estrutura administrativa.  Atos administrativos: classificação, elementos e conceitos 

básicos sobre apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, edital, 
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exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, 

regulamento, resolução. Regras gerais do serviço de protocolo de documentos. Atendimento ao público. Conceitos 

básicos sobre qualidade, clientes, modalidades e princípios, atendimento e tratamento. Atendimento telefônico e 

presencial: procedimentos, regras, indicadores e requisitos. Comunicação: elementos, ruídos e barreiras. 

Organização do ambiente de trabalho.  Ética, atitudes e competência técnica e comportamental no trabalho.  

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

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. 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, contrato, convênio. Terminologia 

arquivística. Procedimentos e rotinas de protocolo, expedição, movimentação e arquivamento. Organização e 

administração de arquivos. Etapas e características Retenção e eliminação de documentos. Arquivos permanentes, 

intermediários e especiais. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft 

Excel 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de 

software para o ambiente de microinformática. 

 

 

SUPERVISOR DE FROTAS 

 

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

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. Atendimento ao 

público. Conceitos básicos sobre qualidade, clientes, modalidades e princípios, atendimento e tratamento. 

Atendimento telefônico e presencial: procedimentos, regras, indicadores e requisitos. Comunicação: elementos, 

ruídos e barreiras. Organização do ambiente de trabalho.  Ética, atitudes e competência técnica e comportamental no 

trabalho. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software 

para o ambiente de microinformática. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações. 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. 

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. 

 

TELEFONISTA 
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Informações Gerais sobre o Município: Símbolos, história, evolução administrativa, localização; aspectos físico-

geográficos, população, principais atividades econômicas. Conhecimentos sobre a Prefeitura Municipal: Poder que 

representa; membros; funções que desempenha. Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Bocaina do 

Sul. Órgãos que integram a estrutura administrativa.  Atos administrativos: classificação, elementos e conceitos 

básicos sobre apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, edital, 

exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, 

regulamento, resolução. Regras gerais do serviço de protocolo de documentos. Atendimento ao público. Conceitos 

básicos sobre qualidade, clientes, modalidades e princípios, atendimento e tratamento. Atendimento telefônico e 

presencial: procedimentos, regras, indicadores e requisitos. Comunicação: elementos, ruídos e barreiras. 

Organização do ambiente de trabalho.  Ética, atitudes e competência técnica e comportamental no trabalho. 

Conhecimentos básicos de sistemas e centrais de telefonia. Telefonia pela Internet. 

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

PORTUGUÊS  

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 

 

Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; 

Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.  

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 

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 ferramentas. Noções sobre 

preparação de valas e canteiros. 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. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Noções básicas de conservação e manutenção de ruas e praças públicas. Cuidados para com o patrimônio público. 

Utilização de materiais e equipamento de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e ferramentas. Serviços 

relativos à jardinagem em geral. Limpeza de terrenos. Ferramentas manuais normalmente utilizadas em atividades 

agrícolas: tipos, formas de uso, cuidados, preparação e manutenção para o uso. Noções básicas de armazenamento 

de produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de 

EPIs. Relações humanas. 
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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. 

 

MECÂNICO 

 

1. Utilização de instrumentos de medição, tais como: paquímetro, especímetro, micrômetro, relógio comparador, 

goniômetro, torquímetro, manômetro, vacuômetro voltímetro, amperímetro e multímetro automotivo. 2. 

Conhecimentos técnicos sobre lubrificantes utilizados  em automóveis e utilitários leves. 3. Manutenção, diagnóstico 

e correção de defeitos em motores de automóveis e utilitários leves, ciclos Otto e Diesel, seus órgãos periféricos e 

sistemas de lubrificação e arrefecimento. 4. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em sistemas de 

transmissão, suspensão, direção, freios e elétrico de automóveis e utilitários leves. 5. Manutenção, diagnóstico e 

correção de defeitos de equipamentos e dispositivos eletromecânicos. 6. Manutenção, diagnóstico e correção de 

defeitos em implementos e acessórios de utilitários e máquinas pesadas. 7. Lubrificação e Manutenção de máquinas 

e equipamentos agrícolas e de roçagem.  

 

MERENDEIRA 

 

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. Atendimento e 

qualidade. Uso adequado de EPIs. 

 

 

MOTORISTA 

 

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.  

 

MOTORISTA SOCORRISTA 

 

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. Prerrogativas e limitações do condutor de veículo 

de emergência.  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. Regras 

de funcionamento do SAMU. Cuidados relacionados à acomodação e transporte de pacientes. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS SÊNIOR 
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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. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

Conhecimentos sobre operação trator agrícola e seus assessórios, de roçadeiras elétricas e motosserras: 

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. 

 

SERVENTE 

Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Noções básicas de armazenamento de produtos de limpeza. 
Cuidados no uso de produtos de limpeza. Conhecimentos gerais em zeladoria. Jardinagem. Higiene corporal: 
uniforme e hábitos pessoais. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Ética no serviço público. 
Relações interpessoais. 
 

ZELADOR 

 
Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Pequenos reparos de 
hidráulica, elétrica e alvenaria. Materiais de limpeza.  Equipamento de proteção individual. Relação interpessoal e 
ética profissional. Relacionamento interpessoal. Guarda e segurança patrimonial. 

 


