
 
 

ANEXO V 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

1. Interpretação de textos. 2. Gêneros textuais. 3. Tipologia textual 4. Pontuação. 5. Ortografia. 6. 

Semântica. 7. Acentuação. 8. Concordância, 9. Regência e colocação. 10. Crase 

2. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O CARGO DE PROFESSORES 

1 Fundamentos da Educação. 2. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. 3. 

Relações socioeconômicas e político-culturais da educação. 4. A função social da escola; 5. Inclusão 

educacional e respeito à diversidade. 6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 7. 

Didática e organização do ensino. 8. Saberes, processos metodológicos e avaliação da 

aprendizagem. 9. Novas tecnologias da informação e comunicação. 10. Projeto político-pedagógico 

da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino. 11. Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional; 12. Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.  

3.CONHECIMENTOS DO SUS PARA OS CARGOS DE MÉDICO, ENFERMEIRO PLANTONISTA, 

FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, ODONTÓLOGO, FARMACEUTICO, 

ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO  

1. Legislação Básica do SUS - Leis- 8080/90 e 8142/90.NOAS – Norma Operacional de Assistência à 

Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso 2. A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais 

de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado de 

Pernambuco (Portarias). 3. Indicadores de Saúde. 4. Transição demográfica e epidemiológica. 5. 

Vigilância Epidemiológica. 6. Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. 7. Sistema de 

Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. 8. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e 

Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, 

Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Meningites, Raiva, Tuberculose e Tétano. 

9. Doenças Emergentes e Reemergentes. 10. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de 

adultos. 

4.LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Compreensão e interpretação de textos; Tipologia Textual; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 

Emprego das classes de palavras; Emprego do sinal indicativo de crase; Sintaxe da oração e do 

período; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das 

palavras; Redação de correspondências oficiais. 

5.RACIOCÍNIO LÓGICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

Compreensão de estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e 

conclusões; Diagramas lógicos; Princípios da contagem e probabilidade. Sequências Lógicas 

envolvendo Números, Letras e Figuras. 

 



6. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

1. Lei nº 9.784, de 29/01/1999; 2. Redação oficial (Manual da Presidência da República); 2. Noções de arquivologia 

– Fundamentos e princípios arquivísticos. Classificação dos documentos. Protocolo, registro, tramitação, 

expedição, arquivamento. Noções de conservação e preservação de acervos documentais. 3. Comunicação 

Interpessoal: barreiras, uso construtivo, comunicação formal e informal. 4. Gestão de Pessoas: conceitos, 

avaliação de desempenho, trabalho em equipe, motivação, liderança e gerenciamento de conflitos. 5. Noções de 

Informática: Noções básicas de sistemas operacionais; 6. Sistema operacional MS Windows; 7. Pacote de 

aplicativos MS Office (Word, Excel); 8. Serviço de Internet (conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, 

acesso remoto, transferência de arquivos, busca). 9. Conceitos e comandos de editor de textos. 10. Conceitos e 

comandos de planilha eletrônica. 

 

 

CARGO: MÉDICO PSF 

 

Política de saúde: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. Modelo Assistencial. 

Programa/Estratégia de Saúde da Família. organização do processo de trabalho na atenção básica: acolhimento, 

produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização, 

programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na 

prática do PSF. Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância 

epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, 

Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do 

Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas 

por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; 

Doenças dos sistemas orgânicos; DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão 

e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da 

Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde 

Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, 

Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos 

estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia 

e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca 

da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle 

da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas 

Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. 

Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia 

clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera 

péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do 

miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: 

infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC. 

 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 

 

Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos 

problemas relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do 

perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento 

e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e contra referência. Doenças de notificação 

compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. 

Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo 

e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de média 

e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica 

 

 

 

 



 

 

CARGO – ENFERMEIRO PLANTONISTA 

 

Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. Programa nacional de 

imunização: calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio. Atenção á saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, etc. Atenção à 

saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, 

doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica (período pré, trans e pós operatório). O 

processo de enfermagem (avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no 

cuidado ao paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos hum anos na saúde e na 

doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) . Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, diretrizes e 

legislação; vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde. Vigilância sanitária.Planejamento e 

programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, IHM, EAP, Reação anafilática , 

traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e emergências obstétricas. Assistência de 

enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus: crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. 

Traumatismo cranioencefálico. Acidentes com animais peçonhentos. Administração em enfermagem. Enfermagem 

em psiquiatria. Cálculo e administração de medicamentos. Desinfecção, antissepsia, assepsia, esterilização de 

materiais e equipamentos .Limpeza hospitalar. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, 

trabalho em equipe, 2. Ferramentas e conceito da Saúde da Família: conceito de territorizalização, visita domiciliar 4. 

Anotações e registros de enfermagem 4. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, 

sondagens, aspirações, nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastrointestinal, banho no leito, peso - 

mensuração, aplicações de medicações (vias e técnicas), medicação parenteral, venóclise, curativos, posição para 

exames, alimentações e coleta de material para exames Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e 

esterilização de materiais e equipamentos Assistência de Enfermagem à mulher. Assistência de enfermagem na 

atenção à criança e ao adolescente. Assistência de enfermagem no controle de pacientes e de comunicantes em 

doenças transmissíveis (tuberculose, hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, sífilis, hepatite, meningite, arboviroses e 

leptospirose) Assistência ao paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes, outras doenças crônicas, abordagem 

do paciente acamado (cuidados no acidente vascular cerebral). Imunizações: esquema básico de vacinação, teste 

tuberculínico, prevenção e controle de infecções. Ética e legislação profissional. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a saúde da família. Constituição 

federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e fisiologia do sistema musculoesquelético, neurológico, respiratório e 

cardiovascular. Artropatias degenerativas e inflamatórias. Lesões por pressão e tecido cicatricial. Doenças e 

distúrbios ósseos, nervosos e articulares. Efeitos fisiológicos da manipulação articular e massoterapia. Fisioterapia 

aplicada nos distúrbios cardiorrespiratórios. Fisioterapia aplicada em: cardiologia, pneumologia, neurologia, traumato-

ortopedia, geriatria, oncologia adulto e pediatria, aplicada em UTI pediátrica e adultos, em pós-operatórios; manuseio 

de Ventilação Mecânica. Avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento fisioterápico; Reeducação postural. 

Fisioterapia aplicada em amputados, próteses e órteses. Reabilitação de pacientes em patologias restritivas crônicas 

e com necessidades especiais. Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. Ações de 

biossegurança. Agravos sociais. Ética profissional e relações humanas. Controle Social; Constituição Federal, artigos 

de 194 a 200. 

 

 

CARGO: PSICOLOGO  

 

Estrutura, Processos e Dinâmica da Organização; Motivação e Satisfação no Trabalho; Saúde Mental e Qualidade de 

Vida no Mundo do Trabalho; A Psicodinâmica do Trabalho. Abordagens Psicológicas Clínica (Psicoterapia Breve, 

Abordagem centrada na Pessoa, Dinâmica de Grupo, Grupo Operativo); Psicanálise; Processos Grupais, Família E 

Gênero Na Abordagem Clínica Individual E Grupal. Conceitos e Fundamentos da Psicologia Hospitalar; Cuidados 

Paliativos, Tanatologia, Aconselhamento breve para Criança, Adolescente, Adulto, Idoso e Família. Processo de 



Aprendizagem; Teorias da Aprendizagem (Behaviorismo, Epistemologia Genética, Sócio Construtivismo); 

Psicopatologia; Psicossomática; A Clínica da Dependência (Uso Abusivo de Álcool). 

CARGO: NUTRICIONISTA  

 

Fundamentos da nutrição e alimentação humana nos seus aspectos bioquímicos, fisiológicos e das necessidades 

nutricionais nos diferentes ciclos da vida (gestante, infância, adolescência, adulta e envelhecimento). Princípios 

Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de nutrientes. Biodisponibilidade de micronutrientes. 

Nutrição na terceira idade. Bases da Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, 

condições clínicas e metabólicas. Terapia Nutricional Enteral; Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição 

Enteral (Resolução - RDC nº 63, de 6 de julho de 2000); Modificações da dieta normal para atendimento ao paciente: 

métodos especiais de alimentação parenteral e por sonda; Controle de peso; Enfermidades gastrointestinais; Diabete 

Mellitus; Enfermidades cardiovasculares; Enfermidades renais; Enfermidades hepáticas; Enfermidades do sistema 

músculo-esquelético; Nutrição de queimados; Erros inatos do metabolismo. Saúde materno infantil no Brasil. 

Promoção da saúde materno-infantil. Nutrição materna e prognóstico da gravidez. Alimentação da gestante e nutriz. 

Nutrição na lactação. Aleitamento materno. Nutrição do lactente. Nutrição do recém nascido de baixo peso. Nutrição 

da Criança. Fatores socioeconômico e psicológico que afetam o estado nutricional nos diferentes ciclos de vida. 

Recomendações nutricionais e prescrições dietéticas. Unidades de alimentação e nutrição: características, 

planejamento, recursos humanos, organização e funcionamento dos setores de produtividade, composição e 

classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção. 

Normas e padrões nutricionais. Índice para avaliar a qualidade das dietas. Nutrição do trabalhador. Planejamento de 

cardápios. Crescimento microbiano em alimentos de origem animal e vegetal e toxinfecções alimentares. Boas 

práticas de fabricação de alimentos. Controle dos manipuladores, ambiente e processamento de alimentos. Limpeza 

e sanitização. Controle higiênico-sanitário de alimentos por meio da análise de perigos e pontos críticos de controle 

APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética Profissional. Legislação profissional. Nutrição e 

Saúde Pública: Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteicocalórica; diagnóstico do 

estado nutricional das populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e Nutricional. Avaliação do estado 

nutricional: métodos e critérios de avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. 
 

CARGO: ODONTOLOGO 

 

Anamnese e exame clínico. Exames complementares e lesões fundamentais; Técnicas Radiográficas. Manejo da 

Cárie Dentária; Manejo de Trauma nos Dentes e nos Tecidos de Sustentação. Manejo do Paciente Sistemicamente 

Comprometido: Desordens Hematológicas, Câncer, Hepatite e Aids; Tratamento de Lesão Cariosa Profunda, 

Exposição Pulpar Vital e Dentes Desvitalizados. Gengivite e Doença periodontal“. Políticas de saúde do Brasil. 

Estratégia de Saúde da Família – Concepções históricas. A Rede de Atenção à Saúde (RAS). A Estratégia Saúde da 

Família na Atenção Básica do SUS e a nova PNAD. Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. Serviço de Atenção 

Domiciliar na Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Consultórios na Rua. Programa de Saúde na Escola. 
 

 

CARGO: AUXILIAR DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 

documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e 

tramitação; organização administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento 

ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; Noções Básicas de Administração 

Pública: serviços administrativos, atos administrativos, poderes administrativos e princípios da Administração Pública; 

Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas 

e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e segurança do trabalho; Constituição Federal de 1988, arts. 

37, 38, 39, 40 e 41. Conhecimentos de microinformática: conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de 

software para microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e bancos de dados. 

Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio 

eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet. 
 

 



 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

 

Código de Ética Farmacêutica. Legislação Farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 8666/93, Lei 9787/99, Decreto 

85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, Portaria 3916/98, RDC 302/05; RDC 

67/2007. Resolução 208, 19/06/90 – CFF. Resolução 247, 08/03/93 – CFF e substitutivos e alterações dessas 

Portarias e Resoluções. Constituição Federal 88 (Art. 196 a 200). Farmácia Hospitalar: Histórico, Conceito, Objetivo, 

Funções e Atribuições, Estrutura organizacional e administrativa. Farmácia Clínica: Conceito, Objetivos, Sistemas de 

Distribuição de Dose. Ciclo da Assistência Farmacêutica no ambiente hospitalar. Comissão de Farmácia Terapêutica: 

Objetivo, composição, competências e atribuições. Critérios de seleção e avaliação do uso de medicamentos. 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - objetivo, composição e papel do farmacêutico no controle de infecção 

hospitalar. Seleção e uso racional de antimicrobianos, soluções antissépticas e germicidas. Grupo farmacológico 

antimicrobianos - mecanismos de ação: Betalactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicina. Resistência bacteriana - 

fatores desencadeantes. Farmacovigilância – identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos 

de medicamentos. Farmacocinética e Farmacodinâmica: introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, 

distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga 

receptor; interação de drogas; incompatibilidades, mecanismos moleculares de ação das drogas. Farmacotécnica - 

manipulação de fórmulas farmacêuticas magistrais e oficinais; formas farmacêuticas para uso parenteral, formas 

farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Fármacos que 

agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; 

simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no 

sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; 

anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não esteroides; antiinflamatórios esteroides. 

Fármacos que agem no sistema cardiovascular. Fármacos Anti-Neoplásicos. Farmacoecônomia - Relação custo x 

benefício x qualidade dos ármacos. Medicamento e Material Médico-Hospitalar: classificação geral, padronização, 

aquisição, armazenamento, conservação, distribuição, controle de estoque. Parecer técnico: Lei 8.666/93 – licitação, 

edital de licitação, critérios de avaliação de produtos farmacêuticos (medicamento e material médico-hospitalar). 

Práticas seguras no uso de medicamentos; Segurança do Paciente . Ações de Biossegurança. Humanização da 

Assistência. Anti-neoplásicos - preparo do material para manipulação de quimioterápicos, manipulação de 

quimioterápicos e procedimentos em casos de acidentes com quimioterápicos. Fracionamento de medicamentos - 

legislação vigente. Nutrição Parenteral: conceito, preparo, acondicionamento, distribuição e interação e 

incompatibilidade de nutrientes. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes e 

arcabouço legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, 

Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011 e suas alterações; Determinantes sociais da saúde; Políticas de 

Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde. 
 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

Conhecimentos específicos: SUS, princípios e diretrizes. Programa Saúde da Família, o papel e a inserção das 

equipes de saúde bucal no PSF. Programa Brasil Sorridente e os PCs (Procedimentos coletivos); programa de 

Odontologia preventiva do Ministério da Saúde. Conceitos de prevenção em Odontologia e a importância do uso 

racional do flúor. Trabalho em equipe e a inserção da ASB nessa lógica de trabalho. Acolhimento ao usuário do SUS. 

Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em Odontologia e o trabalho a quatro mãos. Bio segurança, infecção 

cruzada, conceitos de esterilização e desinfecção e sua aplicação na clínica odontológica, manutenção correta dos 

equipamentos odontológicos. A administração correta do consultório odontológico, conhecimento do prontuário e o 

correto preenchimento das fichas clínicas e odontograma. O significado da saúde e da doença nas sociedades e o 

processo saúde doença. Anatomia da cavidade bucal e anexos. As principais doenças da cavidade bucal. 

Conhecimento dos principais instrumentais e materiais odontológicos utilizados na clínica odontológica e seu correto 

uso, manuseio e armazenamento. Noções de ética em Odontologia. 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA DO 6º AO 9° ANO 

O mundo medieval: o feudalismo a transição para o capitalismo. 2. As grandes navegações no século XV: A 

colonização da América, a economia mercantil, a escravidão dos povos africanos e a contribuição desses na 

construção da identidade cultural do Brasil. 3. O Brasil Colônia: a sociedade, a economia e a crise do sistema 



colonial. 4. Brasil Republicano: República velha a redemocratização e contemporaneidade. 5. Revolução Industrial: 

período das transformações técnicas, sociais, econômicas entre meados do séc. XVIII e XIX. 6. História de 

Pernambuco: a sociedade pernambucana no período colonial; o processo de ocupação e produção no espaço 

pernambucano; revoltas pernambucanas (A revolta dos Mascates, Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolução 

Praieira). 7. Mundo contemporâneo: da Primeira Guerra Mundial à Globalização. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6° AO 9° ANO 

 

Educação Física frente à LDB – Lei nº 9.394/96: 1.1. Lei nº 10.793/03. 2. Educação Física e os parâmetros 

curriculares nacionais da educação básica. 3. Educação Física na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

4. Educação Física como componente curricular na Educação Básica: 4.1. Função social; 4.2. Objetivos; 4.3. 

Características; 4.4. Conteúdos. 5. Educação Física e suas abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e 

função na Educação Física Escolar. 6. Planejamento e avaliação em Educação Física Escolar. 7. Esporte escolar: o 

processo de ensino-aprendizagem- treinamento esportivo no contexto escolar. 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS DO 6° AO 9° ANO 

 

A construção de competências e habilidades no ensino-aprendizagem das ciências biológicas; 2. Parâmetros 

curriculares para a educação básica; 3. Parâmetros de formação docente, ciências da natureza e suas tecnologias; 4. 

Concepções e ensino de Ciências; 5. Tendências Pedagógicas e Metodologia do ensino da Ciência; 6. Ciências, 

Tecnologia e Sociedade; 7. Os impactos ambientais e a qualidade de vida no planeta; 8. Seres vivos: organização e 

diversidade; 9. Biologia dos vegetais; 10. Biologia dos animais; 11. Ecologia e Evolução; 12. Saneamento Básico e 

Educação Ambiental; 13. Recursos didáticos no ensino da ciência. 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO 

 

Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas, 

propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo; proporcionalidade. 2. Álgebra: Equações de 1º e 2º 

graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações; fundamentos de matemática financeira. 3. 

Espaço e forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. 

Tratamento de dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de 

informações expressas em gráficos e tabelas. 5. Matemática, sociedade e currículo: Currículos de Matemática e 

recentes movimentos de reforma; 6. Os objetivos da Matemática na Educação Básica; 7. Seleção e organização dos 

conteúdos para o Ensino Fundamental; 8. Tendências em Educação Matemática (resolução de problemas, 

modelagem, etno matemática, história da matemática e mídias tecnológicas). 

 

CARGO: NUTRICIONISTA – EDUCAÇÃO 

 

Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. 

Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. Aspectos antropométricos, clínico e 

bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes 

fases e momentos biológicos. Educação nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação 

nutricional. Papelque desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do 

processo educativo. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. Avaliação nutricional. 

Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e situação nutricional 

da população. Técnica dietética. Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de alimentos, valor 

nutritivo, caracteres organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, execução e avaliação de 

cardápios. Higiene de alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. Fatores 

extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento. Modificações físicas, 

químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. Nutrição e dietética. 

Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos. Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e 

suas implicações nutricionais. Tecnologia dealimentos. Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem 

em alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. Nutrição em 

saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, 

princípios, diretrizes e arcabouço legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da 

Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais da saúde; 

Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde. 



 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

 

Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 

funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e amortecedores; rodas e 

pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos 

motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de 

refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas 

e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção 

defensiva, primeiros socorros, cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de 

Trânsito Brasileiro, manutenção e reparos no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, 

eletricidade, controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, 

condições adversas, segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 

manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens. 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

 

 Noções de Direitos Humanos: Histórico dos Direitos Humanos. A declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Violação dos Direitos Humanos. Segurança Pública e Cidadania. A sociedade, sua organização de poder e a 

segurança pública. Constituição da República Federativa do Brasil: Título I – Dos Princípios Fundamentais. Título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Título III – Da Organização do Estado: Capítulo IV (Arts. 29 a 31). Título V – 

Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Código de Trânsito Brasileiro – CTB.  

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

O Serviço Social na Contemporaneidade Brasileira; Prática Profissional: intervenção e investigação; Instrumentos de 

gestão: Planejamento, Financiamento e Avaliação de Programas Sociais; Questão Social e Políticas Sociais no 

Brasil; Instrumentalidade e Serviço Social, Mediação Profissional e Serviço Social; O Processo de Trabalho no 

Serviço Social; Interdisciplinaridade; Pesquisa em Serviço Social; Seguridade Social; Debate Contemporâneo sobre 

Família e suas Intervenções; Serviço Social e Educação; Assistência Estudantil no Ensino Superior; Ética Profissional 

e o Projeto Ético Político do Serviço Social; Legislação Social: Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Assistência 

Social, Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Estatuto do Idoso, Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 

Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política Nacional de Controle do Tabagismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


