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ANEXO II - OBJETOS DE AVALIAÇÃO PARA O EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Tipos de discurso: direto e 
indireto. Denotação e Conotação. Acentuação. 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. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (SILOGISMO): Estruturas lógicas. Lógica sentencial. Contagem: princípio aditivo e 
multiplicativo. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. Arranjo. Permutação. 
Combinação simples e com repetição. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistema operacional Windows. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

CONHECIMENTOS GERAIS do Município de Alfredo Chaves: Livro Alfredo Chaves – Uma Visão Histórica e Política, 
Pessali-Hesio, Câmara Municipal de Alfredo Chaves (2010) Parte I. Disponível no site: 
www.camaraalfredochaves.es.gov.br 

Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Disponível no site: www.alfredochaves.es.gov.br 

Estado do Espírito Santo: política, economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR)  

Cargos-Funções: 100-Administrador; 101-Advogado; 102-Assistente Social; 103-Bibliotecário; 104-Ciência da 
Computação; 105-Contador; 106-Controlador Interno; 107-Enfermeiro; 108-Engenheiro Civil; 109-Engenheiro 
Florestal; 110-Farmacêutico; 111-Médico Cardiologista, 112-Médico Clínico Geral, 113-Médico Dermatologista, 
114-Médico Ginecologista, 115-Médico Pediatra; 116-Médico Veterinário; 117-Odontólogo; 118-Pedagogo Social; 
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119-Procurador; 120-Psicólogo;  121-Profissional “B” Licenciatura em Ciências; 122-Profissional “B” Licenciatura 
em Educação Artística; 123-Profissional “B” Licenci atura em Educação Física; 124-Profissional “B” Licen ciatura 
em História; 125-Profissional “B” Licenciatura em In glês; 126-Profissional “B” Licenciatura em Matemáti ca; 127-
Profissional “B” Licenciatura em Língua Portuguesa;  128-Profissional “B” Licenciatura em Geografia; 12 9-
Profissional “A” Professor Mapa IV. 130-Profissiona l “P” Orientador Licenciatura Plena em Pedagogia; 1 31-
Profissional “P” Supervisor Licenciatura Plena em P edagogia. 132-Técnico de Esportes-Educação Física. 
 

100-Administrador : Habilidades do administrador. Processo administrativo: planejamento, organização, direção e 
controle. Gestão da qualidade. Administração de material. A função compras. Administração e controle de estoques. 
Movimentação e armazenagem de materiais. Logística e cadeia de suprimento. Gestão do patrimônio. Processo 
decisório. Administração estratégica. Planejamento estratégico: visão e missão. Planejamento Operacional. Estratégia. 
Estratégias genéricas: cadeia de valor, competências centrais, visão baseada em recursos. Redes e alianças. 
Processo Decisório. Dinâmica das organizações.  A Organização como um sistema social. Cultura organizacional. 
Motivação e liderança. Organização, sistemas e métodos Estrutura Organizacional. Centralização/Descentralização. 
Desenho Organizacional. Estrutura Baseada em Processos. Qualidade Total. Técnicas de Qualidade Total. 
Administração de Pessoal e Recursos Humanos. Gestão de Pessoas. Recrutamento e seleção de pessoal. Cargos e 
salários. Sistemas de remuneração. Administração do desempenho. Treinamento e desenvolvimento. Trabalho 
noturno, jornada de trabalho. Repouso semanal, férias, licença paternidade e maternidade, repouso semanal 
remunerado, 13º salário, encargos sociais e previdenciários, imposto de renda, etc. Processo Grupal nas 
Organizações. Comunicação interpessoal e intergrupal. Relação qualidade de vida. motivação e liderança. 
Responsabilidade social e estratégia. Dimensões da responsabilidade social corporativa. Responsabilidade social no 
contexto brasileiro. Técnicas operacionais de segurança. Segurança física e patrimonial das instalações. Prevenção e 
combate a incêndio. Segurança de dignitários. Crimes contra o patrimônio. Constituição da República Federativa do 
Brasil: direitos e garantias fundamentais. Administração Pública. Administração direta e indireta. Conceito, fontes, e 
princípios do Direito Administrativo. Princípios da Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000). Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita 
Orçamentária. Receita Extra-Orçamentária. Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. 
Despesa Pública: Conceito e Classificação. Despesa Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária. Classificação 
Econômica. Classificação Funcional-Programática. Codificação. Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de 
Adiantamento. Créditos Adicionais. Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Contabilidade Pública: Análise das demonstrações 
contábeis: elaboração (balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de origens a 
aplicação de recursos, demonstração do fluxo de caixa). Rotação de estoques, contas a receber, contas a pagar, ativo 
imobilizado e ativo total. Interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais. Finanças públicas. 
Matemática Financeira: Conhecimentos dos Métodos: VPL-Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno-TIR, 
Payback Simples- PBS e Payback Descontado-PBD. Regra de três simples e composta: porcentagens. Juros simples 
e compostos. Capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente. Rendas 
uniformes e variáveis. Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo 
de operações de financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Lei no 
8.666/93, com as alterações posteriores. Pregão (Lei no 10.520/02) 
 

101–Advogado: Direito Administrativo - Conceito. Taxonomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação. 
Tendências contemporâneas. Discricionariedade: Conceito. Limites. Controle de legalidade. Desvio de poder. 
Razoabilidade e proporcionalidade. Ato administrativo: Noções gerais. Elementos. Características. Desfazimento: 
anulação e revogação. Prescrição. Organização administrativa: Noções gerais. Descentralização administrativa. 
Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Administração associada. Delegação social. 
Organizações sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, entidades de utilidade pública, serviços 
sociais autônomos e outras entidades públicas. Funcionário Público: Regime jurídico e suas características 
específicas. Natureza, extensão e conteúdo do diploma estatutário. Normas e institutos constitucionais e 
infraconstitucionais pertinentes. Aspectos e institutos específicos do regime jurídico do servidor público. Cargos, 
Empregos e Funções Públicas: Criação, Transformação e Extinção de Cargos. Acesso. Concurso público. Provimento. 
Vacância. Estabilidade e Efetividade. Exoneração. Desvio de função. Direitos e vantagens dos funcionários públicos: 
Sistema remuneratório. Subsídio. Vencimento. Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Adicionais, gratificações. 
Incorporação e extensão de vantagens. Acumulação. Distinção entre Acordos e Contratos: Contratos da 
Administração e Contratos Administrativos. Contratos administrativos: Elementos. Características. Formalização, 
alteração, execução e inexecução. Revisão, reajustamento e prorrogação. Desfazimento e conseqüências. Licitações: 
Princípios. Competência legislativa. Dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e 
homologação. Pactos bilaterais e multilaterais de natureza não contratual. Atos complexos ou atos-união. Elementos 
característicos. Espécies. Desfazimento e conseqüência. Consórcios Administrativos e Consórcios Públicos. Contratos 
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de Programa. Contratos de Rateio. Contratos de gestão e termos de parcerias. Serviços públicos: Noções gerais. 
Princípios informativos específicos. Competência da União, Estados e Municípios. Formas de execução. Delegação. 
Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Desapropriação: Noções gerais. Tipos 
constitucionais. Fundamentos. Objeto. Beneficiários. Desapropriação indireta, parcial e por zona. Direito de extensão. 
Procedimento administrativo. Efeitos. Indenização e seu pagamento. Retrocessão. Desestatização. Privatização. 
Delegação. Terceirização. Despolitização. Participação. Consensualidade. Agentes e Órgãos reguladores. 
Características. A atividade de regulação. Regulação normativa, executiva e judicante. Deslegalização. Agências 
reguladoras. Controle da atividade regulatória. Bens públicos: Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. 
Domínio terrestre. Terras devolutas. Terrenos de marinha. Domínio hídrico. Rodovias. Bens reservados e faixa de 
domínio. Compartilhamento de infraestrutura. Livre acesso e interconexão obrigatória. 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, incorporação ao capital de sociedade, dação em 
pagamento, usucapião, investidura e concurso voluntário. Direito Processual Civil  - O Direito e os conflitos de 
interesses. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. Direito 
Processual Intertemporal. Critérios. Jurisdição: Conceito. Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. 
Competência. Critérios determinadores. Competência internacional e interna. Competência originária dos Tribunais 
Superiores. Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de 
competência e de atribuições. Perpetuação da jurisdição. Prorrogação e prevenção. Direito de ação. Natureza jurídica. 
Conceito e principais correntes doutrinárias. Elementos. Condições. Classificação e critérios identificadores. Concurso 
e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo: Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. 
Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo Mérito. Questão principal, 
questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos Processuais. Juiz. Princípios. Poderes. Deveres. Responsabilidade. 
Impedimentos e Suspeição. Organização judiciária federal e estadual. Sujeitos Processuais. Partes e Procuradores. 
Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. 
Advogado. Ministério Público. Auxiliares da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. 
Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades. Procedimento ordinário e 
sumário. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial. Resposta do réu. Impulso processual. 
Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Resposta do Réu. Contestação. Exceções Reconvenção. Ação declaratória incidental. Incidentes 
processuais. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo Provas. Audiências. Conciliação, 
instrução e julgamento. Prova. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova. Depoimento pessoal. 
Confissão. Prova documental. Exibição de documentos ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. 
Exame e valoração da prova. Tutelas de Urgência. Fungibilidade. Antecipação dos efeitos da tutela. Processo 
Cautelar. Princípios Gerais. Poder Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Inominadas. Procedimentos Cautelares 
Específicos. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Produção 
Antecipada de Provas. Justificação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Busca e Apreensão. Protestos. 
Notificações. Interpelações. Medidas de contracautela. Suspensão de liminar e suspensão de antecipação de tutela. 
Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. Sentença. Conceito. 
Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Execução provisória. 
Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. 
Recursos. Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Recurso 
Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. 
Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de Sentença. Espécies. Procedimento. 
Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. 
Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. 
Execução de obrigação de fazer e de não-fazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Execução fiscal. 
Embargos do Devedor. Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do 
processo de execução. Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Generalidades. Características. Espécies. 
Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Depósito. Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador. 
Ação Monitória. Ação de Prestação de Contas. Ações Possessórias. Ação de Nunciação de Obra Nova. Ação de 
Usucapião. Ação de 25 Divisão e Demarcação. Restauração de autos. Inventário e arrolamento. Desapropriação. 
Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Alienações judiciais. Herança Jacente. Dúvida. Ação Popular. Ação 
Civil Pública e Inquérito Civil Público. Proteção de Interesses Difusos e Coletivos. Mandado de Segurança. Mandado 
de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. Suspensão de Segurança. O Processo Civil nos sistemas 
de controle da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito Constitucional  - Conceito e tipos de Constituição. Teoria da 
Constituição. Poder Constituinte: modalidades. Interpretação e integração da Constituição. Princípios específicos de 
interpretação constitucional. Tipologia e eficácia das normas constitucionais. Reforma da Constituição. Revisão e 
emenda constitucional. Limites ao poder de reforma: materiais, circunstanciais e temporais. 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 
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normativos. Modalidades: difuso e concentrado, concreto e abstrato. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos 
comissivos e omissivos. Ação declaratória de constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. Representação por Inconstitucionalidade. Direito 
Constitucional Intertemporal. Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime 
constitucional anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. Teoria Geral dos direitos fundamentais. 
Natureza, aplicação, conflitos entre direitos fundamentais. Direitos Fundamentais e relações privadas. Aplicação de 
tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Direitos e garantias fundamentais: individuais e coletivos. 
Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio, sigilo das comunicações, propriedade e sua 
função social, direitos constitucionais dos presos e outros. Ações constitucionais. Habeas corpus. Mandado de 
segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas data. Direitos políticos. 
Direitos sociais e difusos. Conflitos envolvendo a judicialização de políticas públicas. Ordem social. Princípios. 
Seguridade social. Educação, cultura e desporto. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição 
de competências e seus critérios. Competências político-administrativas e legislativas. Autonomia dos entes 
federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de integração e de cooperação federativos: regiões, regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Os Estados-membros na Federação. Competências 
exclusivas, comuns e concorrentes. Serviços públicos de titularidade estadual. As Constituições Estaduais. Definição e 
limites do Poder Constituinte dos Estados. O Município na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 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. Imunidades parlamentares. Controle parlamentar dos atos da administração pública. Comissões 
parlamentares de inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas parlamentares. 
Tipos de Emendas. Discussão e votação. Sanção e veto. Análise do veto pela Câmara. Promulgação e publicação. 
Espécies legislativas: emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos 
legislativos e resoluções. Medidas Provisórias. Processo legislativo municipal. Lei Orgânica e processo de alteração. 
Poder Executivo. Atribuições do Presidente da República. Responsabilidade do Presidente da República e Ministros 
de Estado. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Governador do Estado. Prefeito Municipal. 
Mandato. Atribuições. Responsabilidade. Foro competente. Secretários Municipais. Poder regulamentar: natureza, 
modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública. Princípios constitucionais. Regimes de servidores 
públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Previdência. Licitação. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 
Estado de Defesa e Estado de Sítio. Controle parlamentar e jurisdicional. Forças Armadas. Polícia Civil, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros Militar. Guarda Municipal. Competências originárias e recursais do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Recursos ordinário, extraordinário e especial. 
Súmula de jurisprudência. Efeito vinculante. Repercussão geral. Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências 
do Tribunal de Justiça. Varas de Fazenda Pública. Advocacia Pública. Ministério Público. Defensoria Pública. Funções 
essenciais à Justiça. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais federais e estaduais. Fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas: competências. Empréstimos 
externos contraídos por Estado ou Município. Royalties e participações especiais. 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. Normas constitucionais de direito ambiental. Repartição de competências 
federativas em matéria ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos. Política Nacional de Meio Ambiente. 
Competência em matéria ambiental. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Poder de polícia ambiental. Licenciamento 
ambiental. Licença ambiental: conceito e tipos. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA. Áreas de Proteção Permanente e Unidades de Conservação. Direito Civil  - Direito objetivo. Norma jurídica: 
características, elementos e classificação. Fontes do direito. Vigência, validade, eficácia, aplicação, hierarquia e 
revogação. Interpretação das leis. Conflito intertemporal e interespacial das leis. Direito subjetivo. Faculdades e 
interesses. Direito adquirido e expectativa de direito. Pessoas. Pessoa natural: começo, fim, personalidade, 
capacidade e legitimidade, cessação da incapacidade, emancipação, registro civil e nome. Pessoa jurídica: conceito e 
classificação. Associações. Fundações. Domicílio. Ausência. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da 
personalidade. Bens. Classificações. Bens públicos e privados: regime jurídico. Fundo de comércio. Ações e 
debêntures. Patrimônio. Fatos, atos e negócios jurídicos: conceito, classificação, defeitos, modalidades, elementos, 
forma e prova. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Representação. Nulidade e anulabilidade. 
Princípio da conservação dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Obrigações. Conceito e elementos 
essenciais. Modalidades. Fontes e efeitos das obrigações. Transmissão das obrigações. Cessão de direitos. 
Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento. Pagamento indevido. Enriquecimento sem causa. Mora. 
Extinção e inexecução. Dívidas de valor. Correção monetária. Perdas e danos. Cláusula penal. Juros. Arras. Teoria da 
imprevisão. Caso fortuito e força maior. Concurso de credores. Falência, recuperação judicial e recuperação 
extrajudicial. Contratos. Conceito, formação do vínculo e classificações. Conexão de contratos. Responsabilidade pré-
contratual. Contrato preliminar. Contrato plurilateral. Promessa de dato de terceiro. Função social do contrato. Boa-fé. 
Cessão de contrato. Evicção. Vícios redibitórios. Estipulação em favor de terceiros. Contrato com pessoa a declarar. 
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Exceção de contrato não cumprido. Resolução, distrato, arrependimento e erros. Subscrição de capital. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de Defesa do Consumidor. Contratos típicos. Compra e venda, 
permuta e doação. Contrato de sociedade. Sociedade simples. Contrato estimatório. Mandato, depósito, mútuo, 
comodato, fiança, locação, seguro, comissão, corretagem, transporte e agência e distribuição. Transação. Sociedades 
simples e sociedades empresariais. Teoria da empresa. Sociedades por ações. Sociedades limitadas. Microempresa. 
Sociedade anônima. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Sociedades de Economia Mista. Empresas 
Públicas. Privatização. Direito Econômico. Defesa da concorrência. Repressão ao abuso do poder econômico. 
Dirigismo contratual. Obrigações por declaração unilateral de vontade. Títulos de crédito: cheque, letra de câmbio, 
nota promissória e duplicata. Obrigações em decorrência de ato ilícito. Abuso de direito. Responsabilidade civil e sua 
liquidação. Dano material e dano moral. Novas espécies de dano. Responsabilidade dos administradores de 
sociedades. Limites à intervenção estatal na autonomia privada. Correção judicial dos contratos. Contratos de adesão. 
Posse. Conceito, evolução, classificação, aquisição e perda. Efeitos e defesa. Composse. Propriedade. Direito 
Financeiro e 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. Sistema 
internacional tributário. Competência interna e externa: elementos de conexão. A distribuição da competência 
legislativa tributária. Federalismo fiscal. Repartição das receitas tributárias. Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal. Fundo de Participação dos Municípios. Retenção de recursos. Hipóteses. Princípios gerais do direito 
tributário. Normas, princípios e regras. Princípios constitucionais tributários. Processo legislativo tributário: Emenda 
Constitucional, Lei Complementar Tributária, Lei Ordinária e Medida Provisória, Decreto Legislativo, Resoluções do 
Senado, Tratados e Convenções Internacionais. Controle da constitucionalidade da lei tributária. O controle incidental. 
A ação direta de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade. Os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade. O princípio da capacidade contributiva: progressividade, proporcionalidade, regressividade, 
seletividade, universalidade e personalização. Isonomia tributária e proibição de desigualdade. Os princípios aplicáveis 
às taxas e às contribuições. Legislação tributária: conceito, vigência e aplicação. Lei ordinária, decreto e regulamento 
tributários. Lei complementar. Medida provisória. Normas complementares. Interpretação e integração do Direito 
Tributário. A correção das antinomias. Obrigação e crédito tributário. Obrigação principal e acessória. 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. Fato gerador: classificação. Tempo do fato gerador. 
Lugar do fato gerador. Imunidade. Isenção, não incidência, anistia e remissão. Redução de base de cálculo. Alíquota 
zero. Fato gerador: aspectos objetivos, subjetivos, temporais, espaciais e quantitativos. Base de cálculo e alíquota. 
Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e delegação de competência. Modificação do sujeito ativo por 
desmembramento constitucional. 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. Substituição tributária: modalidades. Lançamento e suas modalidades. 
Suspensão e extinção do crédito tributário. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. Garantias e privilégios do 
crédito tributário. Infrações e sanções em matéria tributária. A natureza das penalidades tributárias. Processo tributário 
judicial. Dívida Ativa. Execução fiscal. Medida cautelar fiscal. Ação de repetição de indébito. Embargos à execução. 
Mandado de segurança. Ações declaratórias, anulatórias e de consignação em pagamento. Medidas cautelares. Ação 
Rescisória. Suspensão judicial da exigibilidade do crédito tributário. Privilégios. Contencioso fiscal. Prerrogativas da 
Fazenda Pública em juízo. Depósito. Processo Tributário Administrativo. Natureza. Princípios constitucionais 
aplicáveis. Finanças Públicas. Normas Gerais. Orçamentos. Plano Plurianual. Diretrizes Orçamentárias. Orçamentos 
Anuais. Créditos Adicionais, Suplementares e Especiais. Vedações. Normas Previstas na Constituição. Princípios 
Orçamentários. Lei 4320/64. Lei de Orçamento. Receita e despesa. Proposta Orçamentária. Elaboração da Lei de 
Orçamento. Exercício Financeiro. Execução do Orçamento. Fundos Especiais. Controle da Execução Orçamentária. 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Disposições Preliminares. Planejamento. Receita Pública. Despesa Pública. 
Transferências Voluntárias. Exigências para Realização das Transferências Voluntárias. Destinação de Recursos 
Públicos para o Setor Privado. Dívida e Endividamento. Gestão Patrimonial. Transparência, Controle e Fiscalização. 
Imposto sobre Serviços (ISS). Fato gerador, alíquota 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 de coleta de lixo. Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBIM). Fato gerador, alíquota e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito 
passivo. Tributos federais. Tributos estaduais. Contribuição de melhoria. Contribuições sociais, econômicas e 
profissionais. Contribuições sociais dos Estados. Empréstimo compulsório. Contribuições ao Regime Geral de 
Previdência. Taxas. Preços públicos. Taxa judiciária, custas e emolumentos. Direito do Trabalho, Previdenciário e 
Processual do Trabalho - Direito do Trabalho. Conceito. Princípios. Fontes. Interpretação e aplicação do Direito do 
Trabalho. Renúncia e transação. Organização da Justiça do Trabalho no Brasil. Composição e funcionamento. 
Competência de Justiça do Trabalho. Jurisdição e competência dos órgãos da Justiça do Trabalho. Súmulas e 
Orientações Jurisprudenciais dos Tribunais do Trabalho. Agentes Públicos. Agentes Políticos. Servidores Públicos. 
Empregados Públicos. Vinculação legal e vinculação contratual. Espécies. Caracterização. Terceirização. 
Responsabilidade do tomador do serviço por débitos trabalhistas e por danos materiais e morais. Empreitada e 
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subempreitada. Regimes Jurídicos Funcionais. Regime Estatutário. Regime Trabalhista. Contrato temporário. Regime 
dos servidores de organizações sociais e fundações públicas de direito privado. Regimes Previdenciários: Regime 
Geral de Previdência Social e Regimes próprios dos servidores públicos. Cargos e empregos de confiança de 
empresas públicas e sociedades de economia mista. Contrato de Trabalho. Definição. Elementos essenciais e 
acidentais. Nulidade e Anulabilidade. Espécies. Alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Duração 
do trabalho. Horário. Jornada. Períodos de descanso. Regime de compensação. Terminação do contrato de trabalho. 
Causas. Estabilidade. Garantia do emprego. FGTS. Aviso Prévio. Desvio de função. Direitos e vantagens dos 
empregados públicos e empregados de entidades da Administração Indireta. Sistema remuneratório. Vencimento. 
Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Adicionais. Gratificações. Remuneração e salário. Conceito. Distinção. 
Proteção do salário. Princípios salariais. Isonomia e equiparação salarial. Direitos Sociais dos Servidores. Acidente de 
trabalho. Responsabilidade civil e previdenciária. Organização sindical. Princípios. Unicidade sindical. Receitas 
sindicais. O servidor público e a sindicalização. Negociação coletiva. Mediação. Arbitragem. Convenção coletiva. 
Acordo coletivo. Direito de greve. Regime Previdenciário do Servidor Público. Regime Geral da Previdência Social. 
Regime Previdenciário Especial. Previdência Complementar. Contributividade e Solidariedade. Emendas 
Constitucionais n° 20/1998, 41/2003 e 47/2005. Apose ntadoria: Modalidades, proventos. Cumulação de proventos. 
Pensões Benefícios previdenciários. Segurados e beneficiários. Aposentadoria especial no serviço público. 
Responsabilidade dos empregados públicos. Responsabilidade administrativa e penal dos empregados públicos. 
Efeitos da decisão penal nas esferas civil e trabalhista. Processo disciplinar. Admissão de pessoal e rescisão de 
contrato de trabalho nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Dissídio individual de trabalho. Processo 
e procedimentos. Prazos. Exceções. Nulidades. Recursos. Execução. Prescrição. Prerrogativas da Fazenda Pública. 
Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Comissão de Conciliação Prévia. Dissídio Coletivo. Processo e 
procedimento. Competência. Limites do poder normativo. Efeitos da sentença normativa. Recursos cabíveis. Ação de 
cumprimento. Mediação e arbitragem. Coisa julgada formal e material da sentença trabalhista. Acordos. Ação 
Rescisória. Mandado de segurança e ação civil pública no Direito do Trabalho. Habeas corpus. Medidas judiciais 
preventivas. Tutela antecipada. A atuação do Ministério Público do Trabalho. Higiene e segurança do trabalho. Direito 
Urbanístico - Competências constitucionais. Estatuto da Cidade. Plano Diretor. Projeto de urbanização. Alinhamento. 
Recuo. Parcelamento: Desmembramento e loteamento. Remembramento. Zoneamento. Direito de construir e seu 
exercício. Licença para construção. Legalização de obras. Vistoria, embargo, demolição administrativa. Parcelamento 
e edificação compulsória. Polícia administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a ordem de polícia, a licença, a 
autorização, a fiscalização e a sanção de polícia. Atividades comunicadas. Espécies de poder de polícia. Polícias de 
costumes e diversões; de comunicações; sanitária; de viação e trânsito; de comércio e indústria; de profissões; 
ambiental e de segurança pública. Partilha constitucional da competência de polícia administrativa. Acordos 
substitutivos. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição. Limitação 
administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa, interdição, destruição de 
coisas e confisco. Gestão financeira. Orçamento. Receita e despesa. Execução orçamentária. Responsabilidade 
Fiscal. Endividamento público: limites e competência. Empréstimos externos. Títulos reajustáveis. Fundos. 
Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais e 
Conselhos de Contas. Responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos. Responsabilidade Civil das agências reguladoras. Noções gerais. Responsabilidade objetiva. Caso 
fortuito e força maior. Fato do príncipe. Atos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Instituições financeiras 
públicas e responsabilidade de seus administradores. Responsabilidade do Estado por atos da Administração, do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Direito Administrativo Sancionador: Responsabilidade dos agentes políticos. 
Responsabilidade civil, administrativa e penal dos servidores públicos. Processo administrativo disciplinar. Sindicância 
e inquérito. Sanções administrativas. Improbidade administrativa. Controle da atividade administrativa: Controle 
parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle jurisdicional e autocontrole. Contencioso administrativo. 
Meios específicos do controle jurisdicional. Conciliação e arbitramento. 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. Processo administrativo. Princípios 
constitucionais. Direito a informações e certidões. Requisições de processos Direito de petição aos Poderes Públicos. 
Legislação ambiental - Constituição Federal, Art. 225; Lei 6938/81 – (Política Nacional de Meio Ambiente) e suas 
alterações; Lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e suas alterações; Lei 9985/00 (Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação) e suas alterações; Lei 4771/65 (Código Florestal e suas alterações;Resolução CONAMA 001/86 
(EIA/RIMA) e suas alterações; Resolução CONAMA 237/97 (Licenciamento Ambiental) e suas alterações; Resolução 
CONAMA 303/02 (Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente) e suas alterações; 
Resolução CONAMA 369/06 (Intervenção em APP- Casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental) e suas alterações. Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. 
 

102-Assistente Social:  Dimensão técnica - operativa - Proposta de intervenção na área social: planejamento 
estratégico, planos, programas, projetos, atividades de trabalho, relatório social, perícia social e parecer social. 
Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: observação, diálogo, entrevista, estudos, diagnósticos, 
abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes e com famílias, investigação diagnóstica e intervenção planejada. 
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Implementação e Gestão de Projetos a partir de metodologias participativas: seus principais instrumentos e técnicas; 
Pesquisa Social - teoria, método e criatividade - tratamento, análise de dados qualitativos e quantitativos/definição de 
indicadores. 2 Estratégias de ação do Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente social voltado 
para a comunidade. Política Social: a questão da assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; O 
neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, criança e 
adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência 
social, entre outras. Projetos Sociais: planejamento, administração e avaliação. Fundamentos Práticos do Serviço 
Social; instrumental técnico para realização de atendimentos; Elaboração de documentos técnicos; Serviço Social e 
interdisciplinaridade. Comportamento organizacional-bem estar, saúde e qualidade de vida no trabalho: programas de 
bem estar, saúde e qualidade de vida do trabalhador. Dinâmica das organizações: a organização como um sistema 
social, cultura organizacional, motivação e liderança, comunicação, processo decisório, descentralização e delegação. 
Legislação Básica do Sistema Único de Saúde – SUS (Constituição Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº 
8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, NOB/96 e NOAS 01 e 02) Princípios do SUS. Política de 
Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Noções 
Básicas de Legislação Previdenciária - Lei 8212/91 e alterações posteriores. Lei 8213/91 e alterações posteriores. 
Decreto n° 3048/99 e alterações posteriores.  
 

103-Bibliotecário: Biblioteconomia, documentação e informação. Planejamento, organização e administração de 
bibliotecas. Formação e desenvolvimento de Coleções. Normas de Documentação (ABNT). Tratamento da 
Informação: catalogação (princípios, notação de autor, AACR2R, MARC). Classificação (Princípios, CDD, CDU). 
Indexação (descritores e metadados). Processos técnicos: registro, inventário, catálogos. Sistemas de localização e 
tipologia documental. Preservação, disseminação e acesso. Serviço de Referência. Fontes de informação e usuários. 
Tecnologias de informação: automação de serviços, bancos e bases de dados, biblioteca digital. A biblioteca e o 
bibliotecário. NBR 6023: informação, documentação, referências e elaboração. NBR 6028: informação, documentação, 
resumo, apresentação. NBR 6033: ordem alfabética. NBR 15287: informação, documentação: projeto de pesquisa e 
apresentação. 
 

104-Ciência da Computação : Arquitetura e Organização de Sistema de computadores. Conceitos básicos. 
Arquitetura de Processadores. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. Modos de 
endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória e da CPU. Banco de dados: 
Linguagem SQL: conceitos básicos e características estruturais das linguagens. Conceitos e tecnologias relacionadas 
à Internet. Protocolos relevantes para aplicações Internet. Princípios e arquitetura da Internet. Linguagens de 
marcação, transformação e apresentação. Conceito e padrões da tecnologia Web, Intranets e Extranets. Engenharia 
de software. Conceitos. Ciclos de vida e de desenvolvimento. Análise comparativa de metodologias de 
desenvolvimento. Técnicas de levantamento de requisitos. Análise de requisitos e técnicas de validação. 
Gerenciamento de requisitos. Testes. Qualidade do software. Métricas. UML. Ferramentas de desenvolvimento de 
software. Projeto de interfaces. Análise Essencial e Análise Estruturada. Estruturas de armazenagem e métodos de 
acesso. Alocação e recuperação de memória. Técnicas de ordenação e procura. Gerência de Projetos. Conceitos 
básicos. Ciclo de vida; Fases do projeto. Alocação de recursos. Cronograma. Estrutura analítica. Paradigmas de 
linguagens de programação. Conceitos básicos e características estruturais das linguagens de programação. 
Programação estruturada. Programação orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Raciocínio lógico. 
Lógica Sentencial e de Primeira Ordem. Enumeração por Recurso. Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. 
Arranjo. Permutação. Combinação Simples e com Repetição. Princípio da Inclusão e da Exclusão. Sistemas 
Operacionais. Conceitos básicos. Programação concorrente. O núcleo. Os gerentes de processador, de memória, de 
dispositivos e de informação. Processos e threads. Deadlock. Entrada/saída. Sistemas de arquivos. Gerência de 
memória, paginação, segmentação e memória virtual. Gerência de Filas. RAID. Segurança da Informação. Conceitos 
gerais. Segurança em redes de computadores. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. Políticas de 
segurança. Sistemas de criptografia e aplicações. Redes de computadores. Protocolos, serviços e conceitos de 
Internet. LAN, MAN e WAN: arquitetura e topologias. Modelo de referência OSI e TCP/IP. 
 

105-Contador: Contabilidade Tributária conhecimentos básicos. Legislação Tributária. Créditos Tributários. Tributos 
Diretos e Indiretos. Impostos e contribuições incidentes sobre folha de pagamento; Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
e Contribuição Social sobre o Lucro; Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS; Participações governamentais; Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE; Planejamento Tributário. Retenções de tributos Federais, 
Estaduais e Municipais. Contabilidade Geral: Contabilidade: Princípios Fundamentais, Conceito, Objeto, Finalidade, 
Campo de aplicação. Patrimônio. Situação Líquida. Plano de Contas. Escrituração Contábil. Despesa e Receitas. 
Fatos Administrativos. Operações com Mercadorias. Operações Contábeis. Teoria das Contas. Balancete de 
Verificação. Ajustes e Operações de Encerramento. Dividendos. Participações Estatutárias. Demonstrações 
Contábeis. Constituição e reversão de reservas. Critérios de Avaliação dos Componentes Patrimoniais. Contabilidade 
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Pública: Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual. Elaboração, Aprovação, Execução e Avaliação do Orçamento. Classificação 
Institucional e Funcional-Programática. Contabilidade Pública: Conceito, Campo de Atuação e Regimes Contábeis. 
Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extra-Orçamentária. Codificação. Estágios. 
Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito e Classificação. Despesa Orçamentária 
e Despesa Extra-Orçamentária. Classificação Econômica. Classificação Funcional-Programática. Codificação. 
Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento. Créditos Adicionais. Escrituração das operações 
típicas das Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Balanço 
Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei Complementar 
no 101/2000. Resolução nº. 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Licitações: Conceito, princípios, objeto e 
finalidade. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e anulação 
(fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). Comissão Permanente de Licitações (constituição e responsabilidade). 
Contratos administrativos: conceito, características e principais tipos: reajuste de preços: correção monetária: 
reequilíbrio econômico e financeiro.Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Auditoria 
interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, responsabilidades e atribuições. Procedimentos de 
auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles 
internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da 
entidade. Tipos de Parecer do auditor. Fraude e erro. Auditoria das contas de resultado: receitas, despesas e custos. 
Resolução n°1111/07 do Conselho Federal de Contabil idade. Matemática Financeira: Conhecimentos dos Métodos: 
VPL-Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno-TIR, Payback Simples- PBS e Payback Descontado-PBD. Regra 
de três simples e composta: porcentagens. Juros simples e compostos. Capitalização e desconto. Taxas de juros: 
nominal, efetiva, equivalente, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de empréstimos e 
financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 
Avaliação de alternativas de investimento. Lei no 8.666/93, com as alterações posteriores. Pregão (Lei no 10.520/02). 
 

106-Controlador Interno: Constituição da República Federativa do Brasil: direitos e garantias fundamentais. 
Administração Pública. Administração direta e indireta. Conceito, fontes, e princípios do Direito Administrativo. 
Princípios da Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n.º 101/2000). Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extra-
Orçamentária. Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito e 
Classificação. Despesa Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária. Classificação Econômica. Classificação 
Funcional-Programática. Codificação. Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento. Créditos 
Adicionais. Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial e de Compensação. Contabilidade Pública: Análise das demonstrações contábeis: elaboração (balanço 
patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de origens a aplicação de recursos, demonstração 
do fluxo de caixa). Rotação de estoques, contas a receber, contas a pagar, ativo imobilizado e ativo total. Interpretação 
dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais. Finanças públicas. Matemática Financeira: Conhecimentos 
dos Métodos: VPL-Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno-TIR, Payback Simples- PBS e Payback 
Descontado-PBD. Regra de três simples e composta: porcentagens. Juros simples e compostos. Capitalização e 
desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de 
amortização de empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, 
empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Lei no 8.666/93, com as alterações posteriores. 
Pregão (Lei no 10.520/02). 
 

107-Enfermeiro : Fundamentos de enfermagem: exame físico. Técnicas de enfermagem. Preparo e administração de 
medicações/soluções. Processo de enfermagem. Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de 
enfermagem, exercício profissional Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção hospitalar. O 
enfermeiro e o cliente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em situações emergenciais. Assistência de 
enfermagem aos clientes no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos clientes com problemas que 
afetam os diversos sistemas. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Princípios de administração: hospital 
e serviços de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: assistência de enfermagem na prevenção e controle de 
doenças infecto-contagiosas, respiratórias, crônico-degenerativas e sexualmente transmissíveis. Calendário de 
Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. Participação na educação dos portadores de 
hipertensão arterial e diabete. Indicadores de Saúde. Bases epidemiológicas da saúde pública. Educação e saúde. 
Enfermagem materno-infantil: assistência de enfermagem ao recém-nascido, pré-escolar e escolar na rede básica de 
saúde. Planejamento familiar. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídicopuerperal e nutriz. Climatério. 
Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e soros heterólogos. Saúde do Trabalhador: perfuro-
cortantes. Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, fundamentação 
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, 
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Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de Informação no SUS. 
Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela 
Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. 
 

108-Engenheiro Civil: Estruturas. Resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, 
linhas de estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de 
concreto armado e protendido; pontes; resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra. Propriedades e 
classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração 
do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e 
dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico. Escoamento em condutos forçados e com superfície 
livre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente; captação, tratamento e abastecimento de água, redes 
de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, sistemas de drenagem 
pluvial, limpeza urbana. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. 
Madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, 
agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos construtivos, 
preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, 
concretagem, alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, instalações, 
pintura e limpeza da obra; licitação, edital, projeto, especificações, contratos, planejamento, análise do projeto, 
levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, 
cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, curva S, Código de Obras. Estradas e Transportes. 
Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e técnicas de integração modal. Normas Técnicas (rodovias, 
ferrovias, metrovias, aerovias, hidrovias), fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, 
desapropriação, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares, sinalização. Equipamentos e 
instalações hospitalares. Normas técnicas. Norma RDC 50 da ANVISA. 
 

109-Engenheiro Florestal: Uso sustentado dos recursos florestais. Equilíbrio dos ecossistemas. Avaliação do 
potencial dos Ecossistemas. Impacto Ambiental e Recuperação de Áreas degradadas. Avaliação de Impacto 
Ambiental. Lei de crimes ambientais. Conservação e proteção ambiental. Fitopatologia Florestal. Viveiro Florestal e 
produção de mudas. Silvicultura. Manejo de recursos florestais. Plano de manejo de unidades de conservação. Uso 
sustentado da vegetação nativa. Espécies florestais do Brasil. Volumetria de madeira. Técnicas de manejo e 
conservação do solo. Inventário Florestal. Política Ambiental e de desenvolvimento florestal. Zoneamento ambiental. 
Estudos ambientais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Agenda 21. Planejamento ambiental. 
Planejamento territorial. Vocação e uso do solo. Zoneamento ecológico-econômico. Gestão, conservação e manejo de 
recursos naturais. Gestão de contratos, Lei nº 8.666/1993. Código Florestal, Lei nº 4.777/1965. Licenciamento 
ambiental. 

 
110–Farmacêutico: Higiene e Boas Práticas no Laboratório: Biossegurança; Riscos gerais; Descarte de substâncias 
químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos utilizados no 
laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos. Aplicação dos princípios básicos 
e fundamentos de: enzimoimunoensaio; fluorometria; fotometria; turbidimetria; nefelometria; eletroforese; 
quimioluminescência; radioimunoensaio e microscopia. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; 
transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise. Procedimentos analíticos aplicados às principais 
dosagens laboratoriais: Exames bioquímicos; Dosagens Bioquímicas do Sangue; Uroanálise; Métodos parasitológicos 
e identificação microscópica; Isolamento e identificação de bactérias (meios de cultura, identificação e antibiograma); 
Imunoglobulinas; Sistema Complemento; Reações sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e 
Rotina hematológica (Hemostasia, Coagulação, Anemias e Hemopatias malignas). Observações Gerais para Todas as 
Dosagens, Curvas de Calibração; Colorações especiais e Interpretação de Resultados. Saúde Pública: Constituição 
da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS 
– Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e 
municipalização da saúde, Sistema de Informação no SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de 
nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de 
educação permanente em saúde. 
 

111-Médico Cardiologista:  Valor da História Clínica. Interpretação do exame físico. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico-paciente. Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. 
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Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, 
Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença 
Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e 
Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. 
Marca passos Artificiais. Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da 
Aorta. Embolia Pulmonar. Cor pulmonale. Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 
8.142; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. 
Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, 
Sistema de Informação no SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de nível de saúde da população. 
Formação e educação em saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os 
Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em 
saúde. 
 

112-Médico Clinico Geral: Valor da História Clínica Interpretação do exame físico. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico-paciente. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em 
Atenção Primária em Saúde, na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. Promoção e proteção à saúde 
da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica 
familiar. Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no 
âmbito da Medicina de Família e Comunidade. Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com 
a Comunidade. Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos de prevalência e 
incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na população. Principais patologias do recém nascido, 
principais doenças infecto contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Assistência à gestação 
normal, identificando os diferentes tipos de risco. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo 
gravídicoıpuerperal. Assistência ao parto e puerpério normais. Cuidados ao recém nascido normal e condução da 
puericultura. Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Doenças cardiovasculares. 
Doenças respiratórias. Doenças renais. Doenças gastrintestinais. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. 
Doenças hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças nutricionais. Doenças endócrinas. Doenças do sistema 
ósseo.Doenças do sistema imune. Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. DST/AIDS – Medidas 
Preventivas e Diagnóstico Diferencial. Doenças parasitárias. Doenças neurológicas. Doenças de pele Tumorais. 
Urgências e Emergências. Epidemiologia e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar: Métodos 
Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. Saúde da Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e 
Hipertensão. Alcoolismo e Tabagismo. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional e Ambiental. Acidentes por animais 
Peçonhentos. Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Reconhecimento e 
primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. Orientação pré e pós-operatória das intervenções cirúrgicas mais 
simples. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. Saúde Pública: 
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de 
Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e 
Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, 
Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de Informação no SUS. Planejamento e avaliação de serviços; 
Indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. Participação popular e controle social. 
A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. 
Processo de educação permanente em saúde. 
 

113-Médico Dermatologista: Valor da História Clínica Interpretação do exame físico. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico-paciente. Erupções eczematosas. Erupções eritemato-escamosas. 
Erupções eritematopurpúricas. Erupções papulo-pruriginosas. Erupções vésico-bolhosas. Afecções ulcerosas de 
membros inferiores. Acne e erupções acneiformes. Lúpus eritematoso. Dermatomiosite e esclerodermia: quadro 
clínico; diagnóstico e tratamento. Vasculites. Piodermites. Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Micoses 
superficiais. Paracoccidiodomicose e outras micoses profundas. Infecções causadas principalmente por Herpes vírus, 
papovavírus e poxvírus. Doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishmania – LTA e 
outras dermatoses zooparasitárias. Erupções por drogas e toxinas. Tumores benignos e malignos da pele. Afecções 
congênitas e hereditárias; ictiose, epidermólise, bolhosa xeroderma pigmentoso, urticária pigmentosa, 
neurofibromatose, doença de Hailey-Hailey, moléstia de Darier, incontinência pigmentar. Saúde Pública: Constituição 
da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS 
– Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e 
municipalização da saúde, Sistema de Informação no SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de 
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nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de 
educação permanente em saúde. 
 

114-Médico Ginecologista: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico-paciente.  Ginecologia: Princípios da assistência à paciente. Anatomia e 
Embriologia. Dismenorréia e Tensão Pré-Menstrual. Hemorragia Uterina Disfuncional. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e AIDS. Amenorréias. Endometriose. Síndrome dos Ovários Policísticos. Doença Inflamatória Pélvica. 
Incontinência Urinária. Prolapso Genital e Distúrbios do Assoalho Pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças 
Benignas e Malignas da Mama. Neoplasias Malignas do colo e corpo uterino, Vagina e Ovários. Obstetrícia: 
Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Patologia Obstétrica: Abortamento; prenhez ectópica; neoplasia 
trofoblástica gestacional; inserção baixa de placenta; descolamento prematuro de placenta; hiperemese gravídica; 
doença hemolítica peri-natal; doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-cervical; amniorrexe 
prematura; prematuridade; gravidez prolongada; crescimento intra-uterino retardado; oligodramnia e polidramnia; 
distócias; rotura uterina; tocotraumatismo (materno e fetal); infecção no parto e puerpério; mastite puerperal; 
sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade materna; mortalidade perinatal e neonatal; psicose puerperal. 
Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal: Hipertensão arterial; endocrinopatias e obesidade; 
diabetes; tromboembolismo; patologia venosa e coagulopatia; cardiopatias; alergopatias; pneumopatias; nefropatias; 
neuropatias; hepatopatias e colecistopatias; distúrbios gastro-intestinais; pancreatites; hematopatias; dermatopatias; 
oftalmopatias; otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; infecção urinária; DST/AIDS; neoplasias ginecológicas 
benignas e malignas; abdomen agudo; traumas; síndrome HELLP. Propedêutica fetal: Ultra-sonografia; 
cardiotocografia; dopplervelocimetria; amniocentese; perfil biofísico fetal; cordocentese; punção de vilosidades 
coriônicas; TORCH. Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas 
de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho 
em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de Informação no 
SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em 
saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. 
 

115-Médico Pediatra: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico-paciente. Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da 
criança e do adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. 
Imunização da criança e do adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. Afecções gastro-intestinais. 
Afecções respiratórias da criança e do adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato 
urinário da criança e do adolescente. Afecções infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações 
de risco à saúde e risco de morte na criança e no adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à 
saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento 
médico em pediatria. Abordagem de problemas neuro-psiquiátricos na criança e no adolescente. Reanimação cardio-
respiratória e cerebral. Insuficiência Respiratória. Choque. SARA. Insuficiência Renal Aguda. Estado de Mal Asmático. 
Estado de Mal Convulsivo. Monitorização Hemodinâmica. Cetoacidose Diabética. Insuficiência Cardíaca. Cardiopatias 
Congênitas Acianóticas (Persistência do Canal Arterial, Comunicação Interatrial, Comunicação Interventricular). 
Cardiopatias Congênitas Cianóticas (Tetralogia de Fallot, Transposição das grandes artérias, Atresia Pulmonar, 
Atresia Tricúspide). Morte Encefálica. Uso de Hemoderivados. Sedação e Analgesia. Distúrbio Hidreletrolítico e Ácido-
básico. Pós-operatório de Cirurgia Cardíaca. Insuficiência Hepática. Oxigenoterapia. Assistência ventilatória. Saúde 
Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 
Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de Informação no SUS. Planejamento e avaliação de 
serviços; Indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de 
informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. 
 

116-Médico Veterinário: Programa Nacional de Controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina. Técnicas 
de cultura bacteriológica e identificação de agentes infecciosos de importância em medicina veterinária. Epidemiologia 
aplicada ao saneamento de doenças em populações de animais; Micologia veterinária. Procedimentos operacionais de 
segurança em laboratórios de microbiologia veterinária. Relação Hospedeiro. Parasito-Meio Ambiente. Endoparasitos 
de caninos e felinos; Ectoparasitos de caninos e felinos; Protozooses; Endoparasitos de ruminantes; Endoparasitos de 
eqüinos e suínos; Ectoparasitos de bovinos, eqüinos e suínos; Técnicas de exames coprológicos. Anemias e 
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policitemias; Leucopoiese e leucocinética; Avaliação laboratorial da função renal; Avaliação laboratorial da função 
hepática; Líquidos cavitários; Líquor. Dermatopatologia. Patologia do sistema digestório; Patologia do sistema renal; 
Patologia do sistema respiratório; Patologia do sistema cardiovascular;  Neuropatologia; Distúrbios circulatórios: 
edema, hemorragia e choque; Neoplasias: conceitos e generalidades; Distúrbios do crescimento e diferenciação 
celulares; Imunopatologia: reações de hipersensibilidade. Neuroendocrinologia da reprodução; Gametogênese 
masculina e feminina; Ciclos estrais nos animais domésticos; Exame ginecológico em animais de pequeno e grande 
porte; Exame andrológico em animais de grande porte; Manejo reprodutivo nas espécies animais de grande porte; 
Colheita e avaliação de sêmen na espécie canina; Afecções de útero e ovário nos animais domésticos; Afecções do 
aparelho reprodutivo nos machos domésticos; Fisiologia da gestação, parto e do puerpério nos animais domésticos; 
Patologias da gestação e do parto nas fêmeas domésticas; Cesariana nas fêmeas domésticas; Estática fetal nos 
animais domésticos; Citologia vaginal em cadelas e gatas; Tumor de mama em cadelas e gatas; Ultrasonografia do 
aparelho reprodutivo em pequenos e grandes animais; Hormonioterapia e controle farmacológico da reprodução em 
pequenos animais. Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho 
em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de Informação no 
SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em 
saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. 
 

117-Odontólogo: Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames 
gerais e específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, 
tratamentos dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; 
efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. 
Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia. 
Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia 
preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. 
Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na 
clínica odontológica. A psicologia da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica 
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade 
bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação das normas de 
Biossegurança em odontologia. Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução 
das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; 
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de 
Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de 
Informação no SUS. Planejamento e avaliação de serviços; Indicadores de nível de saúde da população. Formação e 
educação em saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de 
Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. 
 

118-Pedagogo Social: Educação e Mundo do trabalho. A globalização da economia, a reestruturação produtiva, a 
nova concepção de estado, a crise do emprego. As formas de organização do trabalho e seus impactos na educação 
dos trabalhadores. Dimensões pedagógicas dos processos de organização e gestão do trabalho. Educação e 
qualidade. O papel do pedagogo no serviço público. Gestão do conhecimento e inteligência organizacional. A 
construção do conhecimento a partir das necessidades da organização. Gestão de projetos e formação de equipes. 
Prática educativa no desenvolvimento de Pessoas. Processos de comunicação. Jogos e dinâmicas de grupo nas 
organizações. Processo pedagógico: as categorias teórico-metodológicas da pedagogia do trabalho (critérios para 
seleção de conteúdos, metodologia, acompanhamento e avaliação. As novas competências demandadas pelo mundo 
do trabalho. Tecnologias da comunicação e informação em Educação. Psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem. Teorias de aprendizagem. Projetos educativos interdisciplinares. Atuação interdisciplinar em 
articulação com diferentes equipes profissionais, visando a formação em serviço. Ações investigativas e avaliativas 
para o desenvolvimento de pessoas. Avaliação de programas educacionais no âmbito municipal. Dimensão política do 
exercício profissional. 
 

119-Procurador: Direito Administrativo -  Conceito. Taxonomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação. 
Tendências contemporâneas. Discricionariedade: Conceito. Limites. Controle de legalidade. Desvio de poder. 
Razoabilidade e proporcionalidade. Ato administrativo: Noções gerais. Elementos. Características. Desfazimento: 
anulação e revogação. Prescrição. Organização administrativa: Noções gerais. Descentralização administrativa. 
Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Administração associada. Delegação social. 



              Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES  
Concurso Público Edital nº 001/2011 

___________________________________________________________________ 
 

55 

 

Organizações sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, entidades de utilidade pública, serviços 
sociais autônomos e outras entidades públicas. Funcionário Público: Regime jurídico e suas características 
específicas. Natureza, extensão e conteúdo do diploma estatutário. Normas e institutos constitucionais e 
infraconstitucionais pertinentes. Aspectos e institutos específicos do regime jurídico do servidor público. Cargos, 
Empregos e Funções Públicas: Criação, Transformação e Extinção de Cargos. Acesso. Concurso público. Provimento. 
Vacância. Estabilidade e Efetividade. Exoneração. Desvio de função. Direitos e vantagens dos funcionários públicos: 
Sistema remuneratório. Subsídio. Vencimento. Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Adicionais, gratificações. 
Incorporação e extensão de vantagens. Acumulação. Distinção entre Acordos e Contratos: Contratos da 
Administração e Contratos Administrativos. Contratos administrativos: Elementos. Características. Formalização, 
alteração, execução e inexecução. Revisão, reajustamento e prorrogação. Desfazimento e conseqüências. Licitações: 
Princípios. Competência legislativa. Dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e 
homologação. Pactos bilaterais e multilaterais de natureza não contratual. Atos complexos ou atos-união. Elementos 
característicos. Espécies. Desfazimento e conseqüência. Consórcios Administrativos e Consórcios Públicos. Contratos 
de Programa. Contratos de Rateio. Contratos de gestão e termos de parcerias. Serviços públicos: Noções gerais. 
Princípios informativos específicos. Competência da União, Estados e Municípios. Formas de execução. Delegação. 
Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Desapropriação: Noções gerais. Tipos 
constitucionais. Fundamentos. Objeto. Beneficiários. Desapropriação indireta, parcial e por zona. Direito de extensão. 
Procedimento administrativo. Efeitos. Indenização e seu pagamento. Retrocessão. Desestatização. Privatização. 
Delegação. Terceirização. Despolitização. Participação. Consensualidade. Agentes e Órgãos reguladores. 
Características. A atividade de regulação. Regulação normativa, executiva e judicante. Deslegalização. Agências 
reguladoras. Controle da atividade regulatória. Bens públicos: Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. 
Domínio terrestre. Terras devolutas. Terrenos de marinha. Domínio hídrico. Rodovias. Bens reservados e faixa de 
domínio. Compartilhamento de infraestrutura. Livre acesso e interconexão obrigatória. 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, incorporação ao capital de sociedade, dação em 
pagamento, usucapião, investidura e concurso voluntário. Direito Processual Civil  - O Direito e os conflitos de 
interesses. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. Direito 
Processual Intertemporal. Critérios. Jurisdição: Conceito. Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. 
Competência. Critérios determinadores. Competência internacional e interna. Competência originária dos Tribunais 
Superiores. Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de 
competência e de atribuições. Perpetuação da jurisdição. Prorrogação e prevenção. Direito de ação. Natureza jurídica. 
Conceito e principais correntes doutrinárias. Elementos. Condições. Classificação e critérios identificadores. Concurso 
e cumulação de ações. Conexão e continência. Processo: Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. 
Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo Mérito. Questão principal, 
questões preliminares e prejudiciais. Sujeitos Processuais. Juiz. Princípios. Poderes. Deveres. Responsabilidade. 
Impedimentos e Suspeição. Organização judiciária federal e estadual. Sujeitos Processuais. Partes e Procuradores. 
Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição Processual. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. 
Advogado. Ministério Público. Auxiliares da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. 
Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades. Procedimento ordinário e 
sumário. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial. Resposta do réu. Impulso processual. 
Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Resposta do Réu. Contestação. Exceções Reconvenção. Ação declaratória incidental. Incidentes 
processuais. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo Provas. Audiências. Conciliação, 
instrução e julgamento. Prova. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova. Depoimento pessoal. 
Confissão. Prova documental. Exibição de documentos ou coisas. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. 
Exame e valoração da prova. Tutelas de Urgência. Fungibilidade. Antecipação dos efeitos da tutela. Processo 
Cautelar. Princípios Gerais. Poder Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Inominadas. Procedimentos Cautelares 
Específicos. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Produção 
Antecipada de Provas. Justificação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Busca e Apreensão. Protestos. 
Notificações. Interpelações. Medidas de contracautela. Suspensão de liminar e suspensão de antecipação de tutela. 
Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. Sentença. Conceito. 
Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença. Execução provisória. 
Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. 
Recursos. Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Recurso 
Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. 
Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de Sentença. Espécies. Procedimento. 
Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. 
Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. 
Execução de obrigação de fazer e de não-fazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Execução fiscal. 
Embargos do Devedor. Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do 
processo de execução. Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Generalidades. Características. Espécies. 
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Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Depósito. Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador. 
Ação Monitória. Ação de Prestação de Contas. Ações Possessórias. Ação de Nunciação de Obra Nova. Ação de 
Usucapião. Ação de 25 Divisão e Demarcação. Restauração de autos. Inventário e arrolamento. Desapropriação. 
Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Alienações judiciais. Herança Jacente. Dúvida. Ação Popular. Ação 
Civil Pública e Inquérito Civil Público. Proteção de Interesses Difusos e Coletivos. Mandado de Segurança. Mandado 
de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. Suspensão de Segurança. O Processo Civil nos sistemas 
de controle da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito Constitucional  - Conceito e tipos de Constituição. Teoria da 
Constituição. Poder Constituinte: modalidades. Interpretação e integração da Constituição. Princípios específicos de 
interpretação constitucional. Tipologia e eficácia das normas constitucionais. Reforma da Constituição. Revisão e 
emenda constitucional. Limites ao poder de reforma: materiais, circunstanciais e temporais. 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, concreto e abstrato. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos 
comissivos e omissivos. Ação declaratória de constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. Representação por Inconstitucionalidade. Direito 
Constitucional Intertemporal. Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime 
constitucional anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. Teoria Geral dos direitos fundamentais. 
Natureza, aplicação, conflitos entre direitos fundamentais. Direitos Fundamentais e relações privadas. Aplicação de 
tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Direitos e garantias fundamentais: individuais e coletivos. 
Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio, sigilo das comunicações, propriedade e sua 
função social, direitos constitucionais dos presos e outros. Ações constitucionais. Habeas corpus. Mandado de 
segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas data. Direitos políticos. 
Direitos sociais e difusos. Conflitos envolvendo a judicialização de políticas públicas. Ordem social. Princípios. 
Seguridade social. Educação, cultura e desporto. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição 
de competências e seus critérios. Competências político-administrativas e legislativas. Autonomia dos entes 
federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de integração e de cooperação federativos: regiões, regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Os Estados-membros na Federação. Competências 
exclusivas, comuns e concorrentes. Serviços públicos de titularidade estadual. As Constituições Estaduais. Definição e 
limites do Poder Constituinte dos Estados. O Município na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 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. Imunidades parlamentares. Controle parlamentar dos atos da administração pública. Comissões 
parlamentares de inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas parlamentares. 
Tipos de Emendas. Discussão e votação. Sanção e veto. Análise do veto pela Câmara. Promulgação e publicação. 
Espécies legislativas: emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos 
legislativos e resoluções. Medidas Provisórias. Processo legislativo municipal. Lei Orgânica e processo de alteração. 
Poder Executivo. Atribuições do Presidente da República. Responsabilidade do Presidente da República e Ministros 
de Estado. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Governador do Estado. Prefeito Municipal. 
Mandato. Atribuições. Responsabilidade. Foro competente. Secretários Municipais. Poder regulamentar: natureza, 
modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública. Princípios constitucionais. Regimes de servidores 
públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Previdência. Licitação. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 
Estado de Defesa e Estado de Sítio. Controle parlamentar e jurisdicional. Forças Armadas. Polícia Civil, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros Militar. Guarda Municipal. Competências originárias e recursais do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Recursos ordinário, extraordinário e especial. 
Súmula de jurisprudência. Efeito vinculante. Repercussão geral. Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências 
do Tribunal de Justiça. Varas de Fazenda Pública. Advocacia Pública. Ministério Público. Defensoria Pública. Funções 
essenciais à Justiça. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais federais e estaduais. Fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas: competências. Empréstimos 
externos contraídos por Estado ou Município. Royalties e participações especiais. 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. Normas constitucionais de direito ambiental. Repartição de competências 
federativas em matéria ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos. Política Nacional de Meio Ambiente. 
Competência em matéria ambiental. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Poder de polícia ambiental. Licenciamento 
ambiental. Licença ambiental: conceito e tipos. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA. Áreas de Proteção Permanente e Unidades de Conservação. Direito Civil  - Direito objetivo. Norma jurídica: 
características, elementos e classificação. Fontes do direito. Vigência, validade, eficácia, aplicação, hierarquia e 
revogação. Interpretação das leis. Conflito intertemporal e interespacial das leis. Direito subjetivo. Faculdades e 
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interesses. Direito adquirido e expectativa de direito. Pessoas. Pessoa natural: começo, fim, personalidade, 
capacidade e legitimidade,cessação da incapacidade, emancipação, registro civil e nome. Pessoa jurídica: conceito e 
classificação. Associações. Fundações. Domicílio. Ausência. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da 
personalidade. Bens. Classificações. Bens públicos e privados: regime jurídico. Fundo de comércio. Ações e 
debêntures. Patrimônio. Fatos, atos e negócios jurídicos: conceito, classificação, defeitos, modalidades, elementos, 
forma e prova. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Representação. Nulidade e anulabilidade. 
Princípio da conservação dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Obrigações. Conceito e elementos 
essenciais. Modalidades. Fontes e efeitos das obrigações. Transmissão das obrigações. Cessão de direitos. 
Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento. Pagamento indevido. Enriquecimento sem causa. Mora. 
Extinção e inexecução. Dívidas de valor. Correção monetária. Perdas e danos. Cláusula penal. Juros. Arras. Teoria da 
imprevisão. Caso fortuito e força maior. Concurso de credores. Falência, recuperação judicial e recuperação 
extrajudicial. Contratos. Conceito, formação do vínculo e classificações. Conexão de contratos. Responsabilidade pré-
contratual. Contrato preliminar. Contrato plurilateral. Promessa de dato de terceiro. Função social do contrato. Boa-fé. 
Cessão de contrato. Evicção. Vícios redibitórios. Estipulação em favor de terceiros. Contrato com pessoa a declarar. 
Exceção de contrato não cumprido. Resolução, distrato, arrependimento e erros. Subscrição de capital. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de Defesa do Consumidor. Contratos típicos. Compra e venda, 
permuta e doação. Contrato de sociedade. Sociedade simples. Contrato estimatório. Mandato, depósito, mútuo, 
comodato, fiança, locação, seguro, comissão, corretagem, transporte e agência e distribuição. Transação. Sociedades 
simples e sociedades empresariais. Teoria da empresa. Sociedades por ações. Sociedades limitadas. Microempresa. 
Sociedade anônima. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Sociedades de Economia Mista. Empresas 
Públicas. Privatização. Direito Econômico. Defesa da concorrência. Repressão ao abuso do poder econômico. 
Dirigismo contratual. Obrigações por declaração unilateral de vontade. Títulos de crédito. cheque, letra de câmbio, 
nota promissória e duplicata. Obrigações em decorrência de ato ilícito. Abuso de direito. Responsabilidade civil e sua 
liquidação. Dano material e dano moral. Novas espécies de dano. Responsabilidade dos administradores de 
sociedades. Limites à intervenção estatal na autonomia privada. Correção judicial dos contratos. Contratos de adesão. 
Posse. Conceito, evolução, classificação, aquisição e perda. Efeitos e defesa. Composse. Propriedade. Direito 
Financeiro e 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. Sistema 
internacional tributário. Competência interna e externa: elementos de conexão. A distribuição da competência 
legislativa tributária. Federalismo fiscal. Repartição das receitas tributárias. Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal. Fundo de Participação dos Municípios. Retenção de recursos. Hipóteses. Princípios gerais do direito 
tributário. Normas, princípios e regras. Princípios constitucionais tributários. Processo legislativo tributário: Emenda 
Constitucional, Lei Complementar Tributária, Lei Ordinária e Medida Provisória, Decreto Legislativo, Resoluções do 
Senado, Tratados e Convenções Internacionais. Controle da constitucionalidade da lei tributária. O controle incidental. 
A ação direta de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade. Os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade. O princípio da capacidade contributiva: progressividade, proporcionalidade, regressividade, 
seletividade, universalidade e personalização. Isonomia tributária e proibição de desigualdade. Os princípios aplicáveis 
às taxas e às contribuições. Legislação tributária: conceito, vigência e aplicação. Lei ordinária, decreto e regulamento 
tributários. Lei complementar. Medida provisória. Normas complementares. Interpretação e integração do Direito 
Tributário. A correção das antinomias. Obrigação e crédito tributário. Obrigação principal e acessória. 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. Fato gerador: classificação. Tempo do fato gerador. 
Lugar do fato gerador. Imunidade. Isenção, não incidência, anistia e remissão. Redução de base de cálculo. Alíquota 
zero. Fato gerador: aspectos objetivos, subjetivos, temporais, espaciais e quantitativos. Base de cálculo e alíquota. 
Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e delegação de competência. Modificação do sujeito ativo por 
desmembramento constitucional. 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. Substituição tributária: modalidades. Lançamento e suas modalidades. 
Suspensão e extinção do crédito tributário. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. Garantias e privilégios do 
crédito tributário. Infrações e sanções em matéria tributária. A natureza das penalidades tributárias. Processo tributário 
judicial. Dívida Ativa. Execução fiscal. Medida cautelar fiscal. Ação de repetição de indébito. Embargos à execução. 
Mandado de segurança. Ações declaratórias, anulatórias e de consignação em pagamento. Medidas cautelares. Ação 
Rescisória. Suspensão judicial da exigibilidade do crédito tributário. Privilégios. Contencioso fiscal. Prerrogativas da 
Fazenda Pública em juízo. Depósito. Processo Tributário Administrativo. Natureza. Princípios constitucionais 
aplicáveis. Finanças Públicas. Normas Gerais. Orçamentos. Plano Plurianual. Diretrizes Orçamentárias. Orçamentos 
Anuais. Créditos Adicionais, Suplementares e Especiais. Vedações. Normas Previstas na Constituição. Princípios 
Orçamentários. Lei 4320/64. Lei de Orçamento. Receita e despesa. Proposta Orçamentária. Elaboração da Lei de 
Orçamento. Exercício Financeiro. Execução do Orçamento. Fundos Especiais. Controle da Execução Orçamentária. 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Disposições Preliminares. Planejamento. Receita Pública. Despesa Pública. 
Transferências Voluntárias. Exigências para Realização das Transferências Voluntárias. Destinação de Recursos 
Públicos para o Setor Privado. Dívida e Endividamento. Gestão Patrimonial. Transparência, Controle e Fiscalização. 
Imposto sobre Serviços (ISS). Fato gerador, alíquota e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo. ISS: conceito 
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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 de coleta de lixo. Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBIM). Fato gerador, alíquota e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito 
passivo. Tributos federais. Tributos estaduais. Contribuição de melhoria. Contribuições sociais, econômicas e 
profissionais. Contribuições sociais dos Estados. Empréstimo compulsório. Contribuições ao Regime Geral de 
Previdência. Taxas. Preços públicos. Taxa judiciária, custas e emolumentos. Direito do Trabalho, Previdenciário e 
Processual do Trabalho - Direito do Trabalho. Conceito. Princípios. Fontes. Interpretação e aplicação do Direito do 
Trabalho. Renúncia e transação. Organização da Justiça do Trabalho no Brasil. Composição e funcionamento. 
Competência de Justiça do Trabalho. Jurisdição e competência dos órgãos da Justiça do Trabalho. Súmulas e 
Orientações Jurisprudenciais dos Tribunais do Trabalho. Agentes Públicos. Agentes Políticos. Servidores Públicos. 
Empregados Públicos. Vinculação legal e vinculação contratual. Espécies. Caracterização. Terceirização. 
Responsabilidade do tomador do serviço por débitos trabalhistas e por danos materiais e morais. Empreitada e 
subempreitada. Regimes Jurídicos Funcionais. Regime Estatutário. Regime Trabalhista. Contrato temporário. Regime 
dos servidores de organizações sociais e fundações públicas de direito privado. Regimes Previdenciários: Regime 
Geral de Previdência Social e Regimes próprios dos servidores públicos. Cargos e empregos de confiança de 
empresas públicas e sociedades de economia mista. Contrato de Trabalho. Definição. Elementos essenciais e 
acidentais. Nulidade e Anulabilidade. Espécies. Alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Duração 
do trabalho. Horário. Jornada. Períodos de descanso. Regime de compensação. Terminação do contrato de trabalho. 
Causas. Estabilidade. Garantia do emprego. FGTS. Aviso Prévio. Desvio de função. Direitos e vantagens dos 
empregados públicos e empregados de entidades da Administração Indireta. Sistema remuneratório. Vencimento. 
Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Adicionais. Gratificações. Remuneração e salário. Conceito. Distinção. 
Proteção do salário. Princípios salariais. Isonomia e equiparação salarial. Direitos Sociais dos Servidores. Acidente de 
trabalho. Responsabilidade civil e previdenciária. Organização sindical. Princípios. Unicidade sindical. Receitas 
sindicais. O servidor público e a sindicalização. Negociação coletiva. Mediação. Arbitragem. Convenção coletiva. 
Acordo coletivo. Direito de greve. Regime Previdenciário do Servidor Publico. Regime Geral da Previdência Social. 
Regime Previdenciário Especial. Previdência Complementar. Contributividade e Solidariedade. Emendas 
Constitucionais n° 20/1998, 41/2003 e 47/2005. Apose ntadoria: Modalidades, proventos. Cumulação de proventos. 
Pensões Benefícios previdenciários. Segurados e beneficiários. Aposentadoria especial no serviço público. 
Responsabilidade dos empregados públicos. Responsabilidade administrativa e penal dos empregados públicos. 
Efeitos da decisão penal nas esferas civil e trabalhista. Processo disciplinar. Admissão de pessoal e rescisão de 
contrato de trabalho nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Dissídio individual de trabalho. Processo 
e procedimentos. Prazos. Exceções. Nulidades. Recursos. Execução. Prescrição. Prerrogativas da Fazenda Pública. 
Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Comissão de Conciliação Prévia. Dissídio Coletivo. Processo e 
procedimento. Competência. Limites do poder normativo. Efeitos da sentença normativa. Recursos cabíveis. Ação de 
cumprimento. Mediação e arbitragem. Coisa julgada formal e material da sentença trabalhista. Acordos. Ação 
Rescisória. Mandado de segurança e ação civil pública no Direito do Trabalho. Habeas corpus. Medidas judiciais 
preventivas. Tutela antecipada. A atuação do Ministério Público do Trabalho. Higiene e segurança do trabalho. Direito 
Urbanístico  - Competências constitucionais. Estatuto da Cidade. Plano Diretor. Projeto de urbanização. Alinhamento. 
Recuo. Parcelamento: Desmembramento e loteamento. Remembramento. Zoneamento. Direito de construir e seu 
exercício. Licença para construção. Legalização de obras. Vistoria, embargo, demolição administrativa. Parcelamento 
e edificação compulsória. Polícia administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a ordem de polícia, a licença, a 
autorização, a fiscalização e a sanção de polícia. Atividades comunicadas. Espécies de poder de polícia. Polícias de 
costumes e diversões; de comunicações; sanitária; de viação e trânsito; de comércio e indústria; de profissões; 
ambiental e de segurança pública. Partilha constitucional da competência de polícia administrativa. Acordos 
substitutivos. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição. Limitação 
administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa, interdição, destruição de 
coisas e confisco. Gestão financeira. Orçamento. Receita e despesa. Execução orçamentária. Responsabilidade 
Fiscal. Endividamento público: limites e competência. Empréstimos externos. Títulos reajustáveis. Fundos. 
Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais e 
Conselhos de Contas. Responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos. Responsabilidade Civil das agências reguladoras. Noções gerais. Responsabilidade objetiva. Caso 
fortuito e força maior. Fato do príncipe. Atos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Instituições financeiras 
públicas e responsabilidade de seus administradores. Responsabilidade do Estado por atos da Administração, do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Direito Administrativo Sancionador: Responsabilidade dos agentes políticos. 
Responsabilidade civil, administrativa e penal dos servidores públicos. Processo administrativo disciplinar. Sindicância 
e inquérito. Sanções administrativas. Improbidade administrativa. Controle da atividade administrativa: Controle 
parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle jurisdicional e autocontrole. Contencioso administrativo. 
Meios específicos do controle jurisdicional. Conciliação e arbitramento. 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. Processo administrativo. Princípios 
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constitucionais. Direito a informações e certidões. Requisições de processos Direito de petição aos Poderes Públicos. 
Legislação ambiental -  Constituição Federal, Art. 225; Lei 6938/81 – (Política Nacional de Meio Ambiente) e suas 
alterações; Lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e suas alterações; Lei 9985/00 (Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação) e suas alterações; Lei 4771/65 (Código Florestal e suas alterações;Resolução CONAMA 001/86 
(EIA/RIMA) e suas alterações; Resolução CONAMA 237/97 (Licenciamento Ambiental) e suas alterações; Resolução 
CONAMA 303/02 (Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente) e suas alterações; 
Resolução CONAMA 369/06 (Intervenção em APP- Casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental) e suas alterações. Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves 
 

120-Psicólogo: Psicologia na Saúde e Análise Institucional: a dimensão institucional e suas implicações humanas. 
Espaço psicossocial. Limitações da abordagem institucionalista. Psicologia Organizacional: liderança. Motivação no 
trabalho. Relações interpessoais e intergrupais. Comunicação e desempenho humano nas organizações. 
Globalização: as conseqüências humanas. Processos de subjetivação e clínica. Psicopatologia. Subjetividade, política 
e exclusão social. Abordagem cognitiva, afetiva, lingüística e social. Processos cognitivos: aprendizagem, memória, 
percepção, pensamento e linguagem. Família: Imagens e Dialética. Transtornos de Personalidade. Dependência 
Química.  Gravidez e Maternidade na Adolescência. Distúrbios de Nutrição e de Alimentação na Adolescência. A 
noção de saúde e doença: senso comum e da medicina. A noção de saúde e doença para o trabalho enquanto 
psicólogo, com pacientes afetados organicamente. Aspectos psicológicos e emocionais do paciente crônico e do 
paciente agudo. 
 

121-Profissional “B” Licenciatura em Ciências: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e 
tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira). Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, caboridratos, lipídios, 
proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas. Vírus e Bactérias. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e 
funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo. Divisão Celular: Mitose e Meiose. 
Reprodução Humana. Métodos Contraceptivos e DSTs. Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, 
comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera.Teia e Cadeia Alimentar. Relações Ecológicas. 
Evolução Biológica. Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos. Biodiversidade: Reino 
Protista: algas e protozoários. Reino Fungi, .Reino Animal. Reino Vegetal. Histologia Vegetal. Organologia Vegetal – 
Os Órgãos Vegetais. Fotossíntese. O Crescimento e os Movimentos Vegetais. Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, 
Tecidos Conjuntivos; Tecidos Muscular e Tecido Nervoso. Substâncias químicas e suas propriedades. Luz e cor. 
Ondas mecânicas e eletromagnéticas. 
 

122-Profissional “B” Licenciatura em Educação Artís tica: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, 
compromissos e tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e 
a pluralidade cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O 
Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de 
processo de ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino 
fundamental. A criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de 
problemas. Currículo: elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta 
pedagógica da escola: concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil 
profissional do professor na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações 
curriculares, a escola inclusiva e o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos 
processos de ensino e aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização 
do conhecimento. Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências 
dos conselhos de classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância 
dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da 
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qualidade do ensino. O papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e 
modalidades de ensino, níveis de administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar 
no Brasil e Recursos Humanos para a Educação Brasileira). História da Arte: movimentos, artistas e obras.  Arte: 
linguagens, materiais e conceitos. Arte-educação: propostas metodológicas. A Arte como objeto de conhecimento: o 
conhecimento artístico como produção, fruição e reflexão Folclore Brasileiro: conceitos e manifestações. Teatro como 
atividade coletiva-vivência de contextos e situações através da ação. A Educação Musical no contexto atual.  
 

123-Profissional “B” Licenciatura em Educação Físic a: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, 
compromissos e tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e 
a pluralidade cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O 
Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de 
processo de ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino 
fundamental. A criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de 
problemas. Currículo: elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta 
pedagógica da escola: concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil 
profissional do professor na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações 
curriculares, a escola inclusiva e o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos 
processos de ensino e aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização 
do conhecimento. Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências 
dos conselhos de classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância 
dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da 
qualidade do ensino. O papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e 
modalidades de ensino, níveis de administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar 
no Brasil e Recursos Humanos para a Educação Brasileira). Objetivos e conteúdos da Educação Física em função do 
nível de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente. Concepção de área – Cultura Corporal. 
Objetivos da área. História da Educação Física no Brasil – tendências pedagógicas. Organização didático-pedagógica 
do conhecimento. Jogos de Interpretação. Jogos Tradicionais. Jogos Cooperativos. Jogos Pré-desportivos. 
Recreação. Educação em Saúde. Atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. Prevenção, e 
minimização dos riscos psicossomatização. O auto-cuidado. Conceituação e estratégias de promoção do lazer: 
ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas corporais que visem a Educação Permanente.  Noções 
de práticas corporais. Noções básicas de nutrição e saúde. Formas de co-participação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da acompanhamento de casos. Utilização dos espaços 
públicos de convivência como proposta de inclusão social através de práticas corporais. Noções de fisiologia e 
neuropsicologia. 
 

124-Profissional “B” Licenciatura em História: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e 
tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira). As origens da Humanidade. O mundo greco-romano. A Idade Média. A Idade Moderna. 
Sociedades da Ásia e da África; América. O século das Revoluções. Um país chamando Brasil. As crises que 
abalaram o mundo. Dilemas da globalização. 
 

125-Profissional “B” Licenciatura em Inglês:  A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e 
tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
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elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira). Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de 
aspectos linguísticos-estruturais e gramática funcional. Estrutura da sentença. Frase nominal substantivo genitivo. 
Adjetivo (graus comparativo e superlativo). Locuções adjetivas. Artigos Numerais. Pronomes. Frase verbal. Verbo 
(modo, forma, tempo). Auxiliares Modais Locuções verbais. Verbos irregulares. Voz ativa/passiva. Advérbios. 
Locuções Adverbiais. Preposições. Conjunções. Processos de formação de palavras. Discurso indireto. 
 

126-Profissional “B” Licenciatura em Matemática: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos 
e tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira). Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. Proporcionalidade: razão, 
proporção, regra de três simples e composta. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. Equações do 1o grau, 
do 2o grau, logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1o grau, do 2o grau. Sistema de equações e inequações do 
1o e do 2o grau. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. Seqüências: progressões 
aritméticas e progressões geométricas.Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei 
dos cossenos, identidades trigonométricas. Resolução de sistemas de equações lineares. Análise Combinatória: 
princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Probabilidade. Geometria plana: 
semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, circunferência (área e comprimento), área e 
perímetro de figuras planas. Geometria Espacial: área e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 
Geometria Analítica: ponto, reta, equação da circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Noções de Matemática 
Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. Noções de estatística: população, amostra e medidas de 
tendência central; análise e interpretação de gráficos. 
 

127-Profissional “B” Licenciatura em Língua Portugu esa:  A Educação no mundo contemporâneo: desafios, 
compromissos e tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e 
a pluralidade cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O 
Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de 
processo de ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino 
fundamental. A criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de 
problemas. Currículo: elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta 
pedagógica da escola: concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil 
profissional do professor na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações 
curriculares, a escola inclusiva e o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos 
processos de ensino e aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização 
do conhecimento. Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências 
dos conselhos de classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância 
dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da 
qualidade do ensino. O papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e 
modalidades de ensino, níveis de administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar 
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no Brasil e Recursos Humanos para a Educação Brasileira). Compreensão e interpretação de textos, conhecimento 
vocabular. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. Ortografia, Significação das palavras – 
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e sufixos. 
Classes de palavras – flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. Regência nominal e verbal. 
Crase. Concordância nominal e verbal. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos atribuídos 
pelas conjunções). Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. Pontuação. 
 

128-Profissional “A” Licenciatura em Geografia:  A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e 
tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira). O Universo e a conquista espacial. A Terra: evolução e estrutura, características e 
movimentos. A deriva continental e a tectônica de placas. Minerais e rochas da crosta terrestre. Os solos. O relevo 
terrestre e seus agentes. A atmosfera e sua dinâmica: o tempo e o clima. As grandes paisagens naturais da terra. 
Conceitos demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento sócio-
econômico. Distribuição geográfica da população. Estrutura da população. Migrações populacionais. Urbanização. 
Panorama político e sócio-econômico do mundo atual. Os grandes conjuntos de países. Recursos naturais e 
extrativismo mineral. Fontes de energia. Indústria. Agricultura. Meio ambiente e poluição: O homem e o meio 
ambiente. Poluição ambiental. As questões ambientais e a humanidade: seus desafios e necessidades de superação. 
Os recursos hídricos e energéticos e a inserção do território brasileiro neste contexto. A unificação dos mercados 
nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e sua espacialização no Brasil. A 
indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a segurança alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua 
concentração/desconcentração). O Estado do Espírito Santo; fatores econômicos, geográficos e sociais. O sistema 
mundial: os EUA, a UE (União Européia) e os países que formam o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China); o Japão na 
ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais; o sistema sul-americano; a unidade e a diversidade da África; A 
Oceania.  
 

129-Profissional “A” Professor Mapa IV:  A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e 
tendências da sociedade, do conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade 
cultural. Função social e política da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo 
como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de 
ensino – aprendizagem. Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A 
criança e o jogo. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: 
elaboração, organização e prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: 
concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor 
na educação contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e 
o papel do professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e 
aprendizagem. Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 
Planejamento de ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de 
classe e deliberativo da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da 
avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O 
papel do professor na integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de 
administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos para 
a Educação Brasileira).  Língua portuguesa : o processo de aquisição da leitura e da escrita. O texto: apreensão de 
ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. Metodologia da linguagem: objetivos do 
trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. 
Linguagem: variação linguística; interlocução. O professor, o aluno e o processo de elaboração de textos escritos. 
Matemática : a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em diferentes bases. Resolução de 
problemas. Metodologia do ensino de matemática. Ciências: água, ar e solo - características físicas, químicas e 
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biológicas e suas relações nos ecossistemas. Sol - fontes de energia e processos energéticos vitais na natureza. 
Transformações dos materiais na natureza. Seres vivos - suas relações e interações ambientais, cadeia e teia 
alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e sexualidade. Meio ambiente. 
Impactos ambientais - manejo e conservação. Lixo. Poluição. História e Geografia : Economia e política no Brasil. 
Principais problemas sócio-econômicos, desigualdades regionais no Brasil de hoje. Brasil e estado do Espírito Santo: 
principais aspectos geográficos e econômicos. Espaço e tempo: localização, organização, representação. Tempo 
físico. Linha de tempo. Mapas e globo terrestre.  
 

130-Profissional “P” (Licenciatura Plena em Pedagog ia com Habilitação ou Pós-Graduação “Latu Senso”) 
Orientador: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e tendências da sociedade, do 
conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade cultural. Função social e política 
da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo como forma de abordagem de 
ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de ensino – aprendizagem. 
Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A criança e o jogo. Brincar e 
aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: elaboração, organização e 
prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: concepção, princípios, 
dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor na educação 
contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e o papel do 
professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e aprendizagem. 
Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. Planejamento de 
ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de classe e deliberativo 
da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da avaliação institucional 
e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O papel do professor na 
integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de administração da 
Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos  para a Educação 
Brasileira). A supervisão escolar: concepção, prática, funções e responsabilidades do supervisor (pedagógicas, 
administrativas, técnicas e político-sociais). Liderança e relações humanas no trabalho do supervisor escolar: tipos de 
liderança, mecanismos de participação; normas e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. A pesquisa 
participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e aprender: Função da escola: a comunidade 
escolar e o contexto institucional e sociocultural. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e 
níveis. Projeto Político Pedagógico da escola:concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Relação professor-aluno, bases psicológicas da 
aprendizagem, planejamento de ensino em seus elementos constitutivos (objetivos e conteúdos de ensino; métodos e 
técnicas, multimídia educativa e a avaliação). Metodologia de projetos: teoria e a prática. A importância da Formação 
Continuada: papel do pedagogo na formação continuada dos docentes. Educação Inclusiva: conceito e princípios, 
adaptações curriculares, a escola inclusiva e o papel do pedagogo. 
 

131-Profissional “P” (Licenciatura Plena em Pedagog ia com Habilitação ou Pós-Graduação “Latu Senso”) 
Supervisor: A Educação no mundo contemporâneo: desafios, compromissos e tendências da sociedade, do 
conhecimento e as exigências de um novo perfil de cidadão. A escola e a pluralidade cultural. Função social e política 
da escola. Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O Construtivismo como forma de abordagem de 
ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo de ensino – aprendizagem. 
Tendências da prática pedagógica. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. A criança e o jogo. Brincar e 
aprender. Aprendendo a aprender. Interação social. Resolução de problemas. Currículo: elaboração, organização e 
prática. A construção coletiva e o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola: concepção, princípios, 
dimensões e eixos norteadores. A construção do conhecimento Perfil profissional do professor na educação 
contemporânea. Educação inclusiva: conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e o papel do 
professor. As fases do desenvolvimento cognitivo e a organização dos processos de ensino e aprendizagem. 
Pedagogia de Projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. Planejamento de 
ensino: concepção, elaboração, desenvolvimento e avaliação. As competências dos conselhos de classe e deliberativo 
da escola. Avaliação da aprendizagem: concepção e funções. A importância dos resultados da avaliação institucional 
e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino. O papel do professor na 
integração escola-família. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de administração da 
Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação escolar no Brasil e Recursos Humanos  para a Educação 
Brasileira). A supervisão escolar: concepção, prática, funções e responsabilidades do supervisor (pedagógicas, 
administrativas, técnicas e político-sociais). Liderança e relações humanas no trabalho do supervisor escolar: tipos de 
liderança, mecanismos de participação; normas e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. A pesquisa 
participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e aprender: Função da escola: a comunidade 
escolar e o contexto institucional e sociocultural. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e 
níveis. Projeto Político Pedagógico da escola:concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Relação professor-aluno, bases psicológicas da 
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aprendizagem, planejamento de ensino em seus elementos constitutivos (objetivos e conteúdos de ensino; métodos e 
técnicas, multimídia educativa e a avaliação). Metodologia de projetos: teoria e a prática. A importância da Formação 
Continuada: papel do pedagogo na formação continuada dos docentes. Educação Inclusiva: conceito e princípios, 
adaptações curriculares, a escola inclusiva e o papel do pedagogo. 
 

132–Técnico de Esportes, Educação Física: Objetivos e conteúdos do Esporte em função do nível de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente. Fases do desenvolvimento. Psicomotricidade. 
Aprendizagem motora e cognitiva. Gestão da Educação Física e Esportes no contexto cultural. Desenvolvimento de 
atividades socioculturais e o papel do profissional de Educação Física. Conceitos de Lazer e Recreação Organização 
desportiva: torneios, campeonatos, competições, colônia de férias. Educação para o lazer. Recreação: conceito e 
finalidades. Jogo: conceito e valor. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Técnicas e instrumentos de 
medida e avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. As novas tendências da Educação 
Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Jogos Cooperativos. 
Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Fisiologia do exercício. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO) 
 

Cargos-Funções: 200 - Auxiliar de Consultório Odont ológico; 201 - Assistente Técnico de Controle Inter no; 
202 – Oficial Administrativo; 203 - Técnico Agrícol a; 204 - Técnico em Contabilidade; 205 - Técnico de  
Enfermagem; 206 - Técnico de Meio Ambiente; 207 – Té cnico em Segurança de Trabalho; 208 - Profissional 
“C” - Secretário Escolar. 
 

200-Auxiliar de Consultório Odontológico: Conteúdo programático: Higiene dentária. Técnicas auxiliares de 
odontologia. Preparação do paciente. Instrumentação. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e 
isolamento do campo preparatório. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de 
radiografias. Conservação e manutenção dos equipamentos. Noções básicas de controle de infecções: 
microorganismos, infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção e esterilização. Noções de anatomia oral. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de 
saúde. Política de Humanização do SUS. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene 
pessoal. 
 

201-Assistente Técnico de Controle Interno: Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Bens Públicos, 
Serviços Públicos, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. Gestão de Serviços 
Públicos Municipais. Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, obrigação 
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração tributária: fiscalização, dívida 
ativa, certidão negativa; conhecimento e procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e 
imobiliários; procedimentos de orientação aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito 
tributário, fiscalização do cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações necessárias à 
fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e procedimentos de auditoria.Impugnação de Auto de 
Infração. Noções de balanço patrimonial, Lançamentos contábeis, Livros Fiscais e Contábeis, Plano de Conta. Pessoa 
Física. Pessoa Jurídica Código Tributário Fiscalizador Nacional. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI); Crimes contra a ordem tributária; Preços públicos. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da 
Família. Vacinação da criança, do adulto, da gestante e do idoso. Noções de segurança no trabalho. Noções de 
primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

202–Oficial Administrativo: Controle de freqüência, procedimentos para admissão e demissão de pessoal 
Documentação e registro de correspondência. Noções de planejamento e orçamento público; planos, programas e 
projetos; orçamentos anuais, execução financeira, modalidades de empenho. Sistemas de controle administrativos. 
Atos administrativos; conceitos, elementos característicos. Administração de materiais: material de consumo e material 
permanente; controle de estoque; operações e almoxarifado. Inventário. Orientação sobre especificações e 
padronização de material de consumo e material permanente. Sistema de informação, gestão de documentos, noções 
de arquivologia; classificação dos arquivos e dos documentos; métodos de arquivamento, conservação de 
documentos; avaliação e destinação de documentos; técnicas modernas de arquivamento com o uso da informática. 
Correspondência e atos oficiais: princípios da redação oficial; emprego dos pronomes de tratamento; níveis 
hierárquicos de tratamento; conceitos e modelos de atos oficiais: alvará, ata, certidão, circular, decreto, despacho, 
edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer. Mensagens telefônicas. Operacionalização de 
máquinas copiadoras. Entrada e saída de documentação. Noções de protocolo. Noções de segurança no trabalho. 
Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
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203-Técnico Agrícola: Conhecimento e procedimentos de atividades de extensão, associativismo e apoio à pesquisa, 
análise, experimentação, ensaio e divulgação de técnicas agrícola, elaboração de orçamentos de materiais, insumos, 
equipamentos, instalações e mão-de-obra, normas técnicas e de segurança no meio rural, manejo e regulagem de 
máquinas e implementos agrícolas, aplicação de produtos especializados, manejo e adubação do solo, propagação de 
sementes e mudas, técnicas de drenagem e irrigação; compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, emissão de laudos e documentos de classificação de sementes, fiscalização de produtos de origem 
vegetal, animal e agroindustrial. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

204-Técnico em Contabilidade: Noções básicas dos princípios fundamentais de Contabilidade. Fatos contábeis. 
Elaboração de balancetes e apuração do resultado do exercício. Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício.  Contabilidade Pública: conceitos, objetivos e regime. Orçamento: conteúdo, princípios orçamentários e 
forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Controle da execução orçamentária. Receitas e despesas 
públicas. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesas. Balanços Públicos. Legislação 
tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, 
INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Programa de Integração Social/Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, 
incidente sobre a prestação de serviços de terceiros. Noções Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 
101, de 4 de maio de 2000 (atualizada). Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene 
pessoal.  
 

205-Técnico em Enfermagem: A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS).  Política 
de Humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, 
respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, 
bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. 
Saneamento básico. Promoção da saúde e modelos de vigilância. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. 
Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Noções básicas sobre administração de fármacos: 
efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de 
enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, 
família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. 
Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. 
Conceito, normas de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando 
conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Preparação e acompanhamento de 
exames diagnósticos. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Noções de 
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

206-Técnico de Meio Ambiente: Noções de hidrologia, qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de 
tratamento dos efluentes. Poluição atmosférica e controle de emissões. Gerenciamento de resíduos sólidos. 
Legislação ambiental. Economia ambiental. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Licenciamento 
ambiental, avaliação de impactos ambientais. Riscos ambientais. Educação ambiental. Legislação ambiental federal e 
estadual aplicada: Constituição Federal, Art. 225; Lei Federal 11445/07(Lei Nacional de Saneamento); Lei 6938/81 – 
(Política Nacional de Meio Ambiente) e suas alterações; Lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e suas alterações; Lei 
9985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e suas alterações; Lei 4771/65 (Código Florestal e suas 
alterações; Resolução CONAMA 001/86 (EIA/RIMA) e suas alterações; Resolução CONAMA 237/97 (Licenciamento 
Ambiental) e suas alterações; Resolução CONAMA 302/02 (Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.) e suas alterações; Resolução CONAMA 303/02 
(Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente) e suas alterações. Noções de segurança no 
trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

207-Técnico em Segurança do Trabalho: Conhecimento e procedimentos de riscos existentes em ambientes de 
trabalho e medidas para sua eliminação e neutralização, métodos e processos de trabalho, fatores de risco de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos; 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho, prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho, promoção de debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos objetivo de 
divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, atividades insalubres, perigosas, normas regulamentadoras 
NR1 e NR34, Programa de Prevenção de Risco Ambiental e o Programa Controle Médico Saúde Ocupacional. Noções 
de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

208-Profissional “C”Secretário Escolar: O Regimento Escolar Matrícula, controle de freqüência e registros 
escolares.  Documentação e registro de correspondência. Noções de planejamento e orçamento público; planos, 
programas e projetos. Sistemas de controle administrativo. Atos administrativos; conceitos, elementos característicos. 



              Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES  
Concurso Público Edital nº 001/2011 

___________________________________________________________________ 
 

66 

 

Sistema de informação, gestão de documentos, noções de arquivologia; classificação dos arquivos e dos documentos; 
métodos de arquivamento, conservação de documentos; avaliação e destinação de documentos; técnicas modernas 
de arquivamento com o uso da informática. Documentos e atividades da secretaria escolar: registro e processamento 
de dados referentes à matrícula, aluno, professor; certificados, fichas individuais, histórico escolar, formulários e 
bancos de dados. Correspondência e atos oficiais: princípios da redação oficial; emprego dos pronomes de 
tratamento; níveis hierárquicos de tratamento; conceitos e modelos de atos oficiais: ata, certidão, circular, decreto, 
despacho, edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer. Operacionalização de máquinas copiadoras. 
Entrada e saída de documentação. Protocolo. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - 9394/96; Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990): a criança e o adolescente: conceito legal. Noções de 
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Higiene pessoal. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Sentido e emprego dos vocábulos. Frases (afirmativa, negativa, 
exclamativa, interrogativa). Divisão silábica. Frases simples, empregando os tempos e modos dos verbos. Noções de 
número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Sinônimos e antônimos. Concordância do adjetivo 
com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO (SILOGISMO): Estruturas lógicas. Lógica sentencial. Contagem: princípio aditivo e 
multiplicativo. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. Arranjo. 
Permutação. Combinação simples e com repetição.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS do Município de Alfredo Chaves: Livro Alfredo Chaves – Uma Visão Histórica e Política, 
Pessali-Hesio, Câmara Municipal de Alfredo Chaves (2010) Parte I. Disponível no site: 
www.camaraalfredochaves.es.gov.br 

Estado do Espírito Santo: política, economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL)  
 

Cargos/funções: 300 - Agente de Fiscalização; 301 –  Auxiliar Administrativo; 302 – Auxiliar Técnico de  
Informática; 303 – Operador de Máquina 
 

300-Agente de Fiscalização: Noções sobre serviço público, contratos administrativos, bens públicos, processo 
administrativo disciplinar e responsabilidade do Agente Público. A Gestão do Serviços Público Municipal. 
Conhecimento de espécies tributárias: impostos, taxas, obrigações tributárias: fato gerador, sujeito ativo e passivo, 
responsabilidade tributária, administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; noções de 
procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos mobiliá rios e imobiliários; conhecimento dos procedimentos 
de orientação aos contribuintes, noções de sindicâncias, fiscalização do cumprimento da legislação tributária, coleta, 
manutenção das informações necessárias à fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e 
procedimentos de auditoria. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Crimes contra a ordem 
tributária; Preços públicos. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - P.S.F. Vacinação da criança, do 
adulto, da gestante e do idoso. Impugnação de Auto de Infração. Noções de balanço patrimonial. Noções de 
lançamentos contábeis, Livros Fiscais e Contábeis, Plano de Conta. Pessoa Física. Pessoa Jurídica Código Tributário 
Fiscalizador Nacional. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções 
de primeiros socorros. Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves – ES. 
 

301-Auxiliar Administrativo: Administração pública: princípios; poderes; organização; controle. Administração direta 
e indireta. Entidades de administração indireta. Serviços públicos: classificação, princípios, controle. Atos 
administrativos: atributos, classificação extinção. Contratos administrativos: características, modalidades, convênios, 
consórcios. Licitação: princípios, modalidades, procedimentos. Áreas de ação administrativa: pessoal, material, 
patrimônio. Organização e atribuição: protocolo, arquivo, almoxarifado. Processo administrativo: modalidades; 
princípios. Redação oficial: modalidades, formas de tratamento, normas de utilização. Noções de conservação e 
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Lei Orgânica do Município 
de Alfredo Chaves – ES. 
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302-Auxiliar Técnico de Informática: Memória do computador: Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e posições 
da memória; memórias internas e auxiliares; programas em memória ROM; memória virtual; cache de memória e 
tempo de acesso e ciclo de memória. Unidade Central de Processamento: Execução das instruções; velocidade de 
processamento; registradores; clock; barramentos; microcomputadores; sistemas operacionais em 
microcomputadores; instalação de microcomputadores. Unidades de Entrada/Saída e Periféricos: introdução; tipos de 
dispositivos de entrada, tipos de dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. Organização da Informação: 
arquivos e registros; organização dos arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados. 
Funcionamento do Computador: O suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; instruções; 
multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração de setup e montagem do 
microcomputador.  Redes Locais. Redes de comunicação de dados. Internet (definição, funcionamento, serviços e 
protocolos), elementos de uma rede, conectividade, utilização de microcomputador em rede, estruturas de rede 
(topologia), padrões e interfaces, conceituação de redes locais, arquiteturas e topologias de redes, modelo físico; 
sistemas operacionais de rede, protocolos e segurança nas redes. Principais componentes: hubs, “switches”, pontes, 
amplificadores, repetidores e gateways. Sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de 
arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições. Sistemas Operacionais Windows NT/2000, Novell e Linux: 
Conceitos. Utilitários Microsoft em português: MS Access 2000: implementação de banco de dados, criação e 
manutenção de tabelas. Uso da barra de ferramentas, atalhos e menus. MS Word 2000; MS Excel 2000; MS Power 
Point 2000 – Conceitos básicos. Sistema Operacional Windows: MS Windows 95/98/ME/XP/2000, em português. 
Execução de programas, aplicativos e acessórios; conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Uso dos 
recursos de rede; área de trabalho; configuração do ambiente gráfico; área de transferência; manipulação de arquivos 
e pastas; uso dos menus; interação com o conjunto de aplicativos MS Office; instalação e desinstalação de aplicativos 
e periféricos. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de 
primeiros socorros. 
 

303-Operador de Máquina:  Legislação de Trânsito - Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações referentes à 
condução de máquinas pesadas. Sistema Nacional de Trânsito. Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Veículos, 
licenciamento, habilitação. Regras de circulação. Deveres e proibições, infrações e penalidades. Medidas e processos 
administrativos.  Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Preservação do meio ambiente. Direitos 
Humanos e Cidadania no trânsito. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no 
trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Sentido e emprego dos vocábulos. Frases (afirmativa, negativa, 
exclamativa, interrogativa). Divisão silábica. Frases simples, empregando os tempos e modos dos verbos. Noções de 
número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Sinônimos e antônimos. Concordância do adjetivo 
com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO (SILOGISMO): Estruturas lógicas. Lógica sentencial. Contagem: princípio aditivo e 
multiplicativo. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. Arranjo. Permutação. 
Combinação simples e com repetição.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS do Município de Alfredo Chaves: Livro Alfredo Chaves – Uma Visão Histórica e Política, 
Pessali-Hesio, Câmara Municipal de Alfredo Chaves (2010) Parte I. Disponível no site: 
www.camaraalfredochaves.es.gov.br 

Estado do Espírito Santo: política, economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO)  
 

Cargos/funções: 400 - Agente Coletor de Limpeza Públ ica; 401 - Agente de Endemias Urbana e Rural; 402 - 
Agente de Limpeza Pública; 403 - Agente de Serviço Br açal; 404 - Auxiliar de Mecânico; 405 - Auxiliar de  
Pedreiro; 406 - Auxiliar de Serviços Gerais; 407 - Ele tricista; 408 - Mecânico de Máquina Pesada; 409 - 
Merendeira; 410 - Motorista; 411 - Operador de Moto niveladora; 412 - Pedreiro; 413 - Telefonista; 414 -  
Tratorista; 415 - Vigia 
 

400-Agente Coletor de Limpeza Pública: Procedimentos de coleta, manual e/ou através de equipamentos 
específicos, de detritos acumulados e entulhos, em parques, jardins, prédios públicos, vias e logradouros públicos; de 
resíduos de serviços de saúde (hospitais, clínicas veterinárias, laboratórios, farmácias), de resíduos de materiais 
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recicláveis. Procedimentos de capinagem de áreas verdes, de meios fios e logradouros públicos Procedimentos de 
descarregamento de unidade coletora; procedimentos de bom uso e conservação de ferramentas e materiais. Noções 
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

401-Agente de Endemias Urbana e Rural: Processo saúde-doença. Vigilância em saúde, prevenção de doenças e 
promoção de saúde. Sistema Único de Saúde (lei 8080/90). Saneamento básico e saúde. . Práticas de campo: 
reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco. Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos 
vitais - endemias e doenças reemergentes. Trabalho e saúde - prevenção de doenças associadas ao trabalho. 
Cuidados e medidas de controle do calazar. Dengue. Esquistossomose e Doença de Chagas. Noções de conservação 
e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

402-Agente de Limpeza Pública: Procedimentos de limpeza, manual e/ou através de equipamentos específicos, de 
detritos acumulados e entulhos, em parques, jardins, prédios públicos, vias e logradouros públicos; limpeza de 
resíduos de serviços de saúde (hospitais, clínicas veterinárias, laboratórios, farmácias), de resíduos de materiais 
recicláveis. Procedimentos de capinagem de áreas verdes, de meios fios e logradouros públicos. Noções de 
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

403-Agente de Serviço Braçal: Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das 
tarefas. Utilização de máquinas copiadoras e aparelho de fax. Noções básicas de manutenção e conservação. 
Jardinagem. Serviços de cortes e podas. Limpeza de ambientes e equipamentos. Copa e cozinha: preparo de 
pequenas refeições. Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de gêneros alimentícios, ingredientes, materiais, 
equipamentos e produtos utilizados. Limpeza e higienização nos prédios da Prefeitura. Higienização de superfícies. 
Tipos de higienização. Equipamentos de Proteção individual (E.P.I.). Condutas e aspectos gerais de higiene. Lavagem 
das mãos. Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais. Coleta seletiva. Separação de lixo. Resíduos. Higiene 
pessoal e do ambiente. Carga e descarga. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança 
no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

404-Auxiliar de Mecânico: Noções de mecânica de motores a combustão de baixa e alta compressão; movidos a 
gasolina, álcool, óleo e diesel; noções de procedimentos de execução de trabalhos simples de confecção e reparo de 
matrizes, ferramentas, formas e peças para máquinas. Solda, torno, pintura, eletricidade, materiais metálicos e não 
metálicos. Corrosão Noções de testagem do funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e 
equipamentos. Noções de procedimentos de lubrificação de máquinas, componentes e ferramentas. Noções de 
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

405-Auxiliar de Pedreiro: Noções básicas de edificações: reparos, reconstrução, demolição e edificações das obras 
de alvenaria. Conhecimento de prumo, nível, assentamento de tijolos; interpretação de esboços; procedimentos no 
manuseio de ferramentas e equipamentos (colher de pedreiro, pá, picareta, furador para brocas, betoneira leve e 
outras); conhecimento dos tipos de traços de concreto; técnicas de reparos em acabamentos de instalações prediais e 
serviços afins. Cal, Cimentos, Massas e Argamassas (uso, propriedades, especificações e recomendações da cal). 
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

406-Auxiliar de Serviços Gerais: Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das 
tarefas. Utilização de máquinas copiadoras e aparelho de fax. Noções básicas de manutenção e conservação. 
Jardinagem. Serviços de cortes e podas. Limpeza de ambientes e equipamentos. Copa e cozinha: preparo de 
pequenas refeições. Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de gêneros alimentícios, ingredientes, materiais, 
equipamentos e produtos utilizados. Limpeza e higienização de prédios e de superfícies. Tipos de higienização. 
Equipamentos de Proteção individual (E.P.I.). Condutas e aspectos gerais de higiene. Lavagem das mãos. Meio 
ambiente e reciclagem de produtos e materiais. Coleta seletiva. Separação de lixo. Resíduos. Higiene pessoal e do 
ambiente. Carga e descarga. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. 
Noções de primeiros socorros. 
 

407-Eletricista: Procedimentos de manutenção de redes e regulagem. Substituição e instalação de sistemas e 
componentes elétricos, colocação e fixação quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores, corte, 
dobradura e instalação de condutos e enfiação. Aterramento de sistemas. Testagem de circuitos elétricos e 
substituição e reparação de fios ou unidades danificadas. Normas de segurança e qualidade do material utilizado. 
Conhecimento de ferramentas elétricas e utensílios utilizados em serviços de eletricidade. Conhecimento de 
terminologia básica utilizada nas construções civis. Conhecimento de princípios básicos da construção civil e das 
rotinas de trabalho. Conhecimento dos materiais de construção civil na área de eletricidade. Noções de conservação e 
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
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408-Mecânico de Máquina Pesada: Operação de máquina niveladora: 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. Conhecimento e procedimentos 
de operação, condução, manobra e manutenção de motoniveladoras, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas 
rodoviárias, agrícolas, tratores, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores. Conhecimentos sobre 
legislação de trânsito e direção defensiva. Noções de manutenção preventiva e corretiva. Noções de corrosão. Noções 
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

409–Merendeira: Elaboração e encaminhamento de solicitações de gêneros para preparação de refeições. 
Procedimentos de preparo de refeições para merenda escolar. Elaboração de informação sobre falta e sobra de 
gêneros alimentícios, controle de estoque. Procedimentos de recebimento de gêneros entregues na cozinha, 
armazenamento e conservação de gêneros alimentícios. 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. Preparo de refeições para alimentação de crianças e adolescentes. 
Higienização e manutenção de dependências da cozinha e dos utensílios, higiene pessoal. Procedimentos 
operacionais de fogões, equipamentos de preparo e pré-preparo de alimentos ou manipulação de gêneros 
alimentícios. Procedimentos de distribuição de refeições para escolares. Noções de conservação e limpeza. Higiene 
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

410-Motorista: Legislação brasileira de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de 
veículos automotores visando à 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 pesados para transporte de passageiros. Noções de 
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

411-Operador de Motoniveladora: Legislação brasileira de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e 
direção defensiva. Conhecimentos sobre operação de máquina niveladora: 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. Noções de elétrica e de 
mecânica de veículos automotores a gasolina, álcool e diesel. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. 
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

412-Pedreiro: Serviços básicos de edificações: reparos, reconstrução, demolição e edificações das obras de 
alvenaria. Conhecimento de prumo, nível, assentamento de tijolos; interpretação de esboços; procedimentos no 
manuseio de ferramentas e equipamentos (colher de pedreiro, pá, picareta, furador para brocas, betoneira leve e 
outras); conhecimento dos tipos de traços de concreto; técnicas de reparos em acabamentos de instalações prediais e 
serviços afins. Cal, Cimentos, Massas e Argamassas (uso, propriedades, especificações e recomendações da cal). 
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

413-Telefonista: Operacionalização de equipamentos, siglas, atendimento, transferência, chamadas telefônicas 
locais, nacionais e internacionais. O PABX. Comunicação formal (frases e termos adequados). Técnicas de 
atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Atender o cliente; informações claras e corretas. A telefonista: voz, 
interesse, calma, sigilo e ética. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. 
Noções de primeiros socorros. 
 

414 – Tratorista: Legislação brasileira de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva. 
Conhecimentos sobre operação de máquina niveladora: 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. Noções de elétrica e de mecânica de veículos 
automotores a gasolina, álcool e diesel. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no 
trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

415-Vigia: Conhecimento e procedimentos de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância e Inspeção nas 
dependências de logradouros e instalações públicas, ações de defesa civil, indícios de anormalidades, preservação da 
segurança e a ordem em prédios públicos, comunicação radiofônica. Movimento de pessoas. Noções de conservação 
e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 
 


