
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ENSINO FUNDAMENTAL 
LEGISLAÇÃO: (aplicável a todos os cargos de Ensino Fundamental)
1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05/10/88, atualizada até a Emenda Constitucional nº 
70, de 29/03/2012.
TÍTULO I- Dos Princípios Fundamentais
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos
Capítulo II - Dos Direitos Sociais;
TÍTULO III – Da Organização do Estado
Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa – Arts. 18 e 19.
Capítulo IV – Dos Municípios – Art. 30.
Capítulo VII – Da Administração Pública – Arts. 37 ao 40.

2. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL (LEI COMPLEMENTAR Nº 3.673/91), com suas alterações.
TÍTULO I – Do Regime Jurídico Único – art. 1º ao 49;
TÍTULO III – Do Regime de Trabalho – art. 71 ao 80;
TÍTULO IV – Dos Direitos e Vantagens
Capítulo I – Do Tempo de Serviço – art. 93;
Capítulo II – Do Vencimento e da Remuneração – art. 97 ao 107;
Capítulo III – Das Vantagens Pecuniárias – art. 118 ao 162;
Capítulo IV – Das Férias – art. 163 ao 176;
Capítulo IX – Das Licenças – art. 188 ao 224;
TÍTULO V – Do Regime Disciplinar – art. 241 ao 306.

3) Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, atualizada até a Emenda nº 42, de 18 de setembro de 2012: Título V, Capítulo 
I, art. 171 a 190; Título VI, Capítulo II, art. 205 a 237.

4) Princípios da Administração Pública: Legalidade, Supremacia do interesse público, impessoalidade, presunção de legitimidade 
ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, 
moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, eficiência e segurança jurídica;

AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA

CONHECIMENTOS GERAIS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO: Noções de conjunto; Conjunto dos números naturais; Operações; Múltiplos e divisores de 
um número natural; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números naturais; Potências e raízes; Conjunto  
dos números inteiros; Operações; Conceito de fração; Operações elementares com frações; Números decimais; Operações com 
decimais; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples; Cálculo de porcentagens, juros simples e 
compostos;  Cálculo  algébrico:  operações  elementares;  Equações,  inequações  e  sistemas  de  primeiro  grau;  Problemas  de  
aplicação; Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos de barra, setores e linhas; Uso de listagens e diagrama da 
árvore na resolução de problemas; Unidades de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo; Cálculo do perímetro  
e  da  área  de  triângulos,  quadriláteros  e  circunferência;  Cálculo  do  volume de  figuras  sólidas  retangulares;  Problemas  de 
raciocínio lógico.
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2) Noções gerais sobre alvenaria, jardinagem, pintura e procedimentos executivos da construção civil.  Cálculos elementares  
aplicados à construção civil. Noções de segurança e higiene do trabalho.

OPERADOR DE MÁQUINAS

CONHECIMENTOS GERAIS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1) MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO: Noções de conjunto; Conjunto dos números naturais; Operações; Múltiplos e divisores de 
um número natural; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números naturais; Potências e raízes; Conjunto 
dos números inteiros; Operações; Conceito de fração; Operações elementares com frações; Números decimais; Operações com 
decimais; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples; Cálculo de porcentagens, juros simples e 
compostos; Cálculo algébrico: operações elementares; Equações, inequações e sistemas de primeiro grau; Problemas de 
aplicação; Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos de barra, setores e linhas; Uso de listagens e diagrama da 
árvore na resolução de problemas; Unidades de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo; Cálculo do perímetro 
e da área de triângulos, quadriláteros e circunferência; Cálculo do volume de figuras sólidas retangulares; Problemas de 
raciocínio lógico.
2) Funcionamento e peças: motores, sistemas hidráulicos e de refrigeração de motor.  Conservação e manutenção de máquinas. 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997). Infrações e penalidades.  Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Sinalização de trânsito. 
Direção defensiva e preventiva. Conhecimento teórico de Primeiros Socorros.  

ENSINO MÉDIO 
LEGISLAÇÃO: (aplicável para todos os cargos de ensino médio)
1) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05/10/88, atualizada até a Emenda Constitucional nº 
70, de 29/03/2012.
TÍTULO I- Dos Princípios Fundamentais
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos
Capítulo II - Dos Direitos Sociais
TÍTULO III – Da Organização do Estado
Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa – Arts. 18 e 19.
Capítulo IV – Dos Municípios – Art. 30.
Capítulo VII – Da Administração Pública – Arts. 37 ao 40.

2) ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL (LEI COMPLEMENTAR Nº 3.673/91), com suas alterações.
TÍTULO I – Do Regime Jurídico Único – art. 1º ao 49;
TÍTULO III – Do Regime de Trabalho – art. 71 ao 80;
TÍTULO IV – Dos Direitos e Vantagens
Capítulo I – Do Tempo de Serviço – art. 93;
Capítulo II – Do Vencimento e da Remuneração – art. 97 ao 107;
Capítulo III – Das Vantagens Pecuniárias – art. 118 ao 162;
Capítulo IV – Das Férias – art. 163 ao 176;
Capítulo IX – Das Licenças – art. 188 ao 224;
TÍTULO V – Do Regime Disciplinar – art. 241 ao 306.
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3) Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, atualizada até a Emenda n. 42, de 18 de setembro de 2012: Título IV, Capítulo 
II, art. 122 a 130.

4) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993: Capítulo I – Das Disposições Gerais, Seção II - Das Definições: art. 6º; Capítulo II -  
Da Licitação, Seção I - Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26; Capítulo III - Dos Contratos, Seção I -  
Disposições  Preliminares:  arts.  54  a  59  e  Seção  III  -  Da  Alteração  dos  Contratos:  art.  65;  Capítulo  V  -  Dos  Recursos 
Administrativos: art. 109

5) Princípios da Administração Pública: Legalidade, Supremacia do interesse público, impessoalidade, presunção de legitimidade 
ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, 
moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, eficiência e segurança jurídica;

AUXILIAR DE REGULAÇÃO

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do  Sistema  Operacional  Windows  XP.  6)  Configurações  Básicas  do  Windows  XP.  7)  Aplicativos  Básicos  (bloco  de  notas,  
calculadora,  Paint,  WordPad).   8) Instalação,  configuração e utilização:  BrOffice (a partir  versão 3.0).  9) Recursos Básicos e  
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet  
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
2) MATEMÁTICA: Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º graus. Análise 
de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Grandezas  
direta e inversamente proporcionais.  Divisão de um número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, 
tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de sólidos geométricos. Medidas de 
comprimento,  capacidade,  massa  e  tempo  (unidades  e  transformações  e  resolução  de  problemas).  Expressões  algébricas,  
operações, produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de  
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus,  
análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e  
Probabilidade. Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) Origem, princípios e diretrizes do SUS. Políticas de Saúde do SUS. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 (Dispõe  
sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços 
correspondentes e dá outras providências). Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências).  Diretrizes de urgência e emergência:  Portarias Ministeriais  nº 2048, de 05 de 
novembro de 2002, nº 2648, de 07 de março de 2011 e nº 2026, de 24 de agosto de 2011.  Ética Profissional. Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2012). A voz e 
suas  funções.  Eficácia  nas  comunicações  administrativas:  elementos  básicos  no  processo  de  comunicação,  barreiras  a 
comunicação,  bloqueios  e  distorções.  Pronúncia  correta  das  palavras.  Pronúncia  de  números  telefônicos.  Atendimento 
telefônico (princípios básicos). Fraseologia adequada para atendimento telefônico.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

CONHECIMENTOS GERAIS:
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1) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do  Sistema  Operacional  Windows  XP.  6)  Configurações  Básicas  do  Windows  XP.  7)  Aplicativos  Básicos  (bloco  de  notas,  
calculadora,  Paint,  WordPad).  8)  Instalação,  configuração e utilização:  BrOffice (a  partir  versão 3.0).  9)  Recursos Básicos e  
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet  
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
2) MATEMÁTICA: Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º graus. Análise 
de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Grandezas  
direta e inversamente proporcionais.  Divisão de um número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, 
tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de sólidos geométricos. Medidas de 
comprimento,  capacidade,  massa  e  tempo  (unidades  e  transformações  e  resolução  de  problemas).  Expressões  algébricas,  
operações, produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de  
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus,  
análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e  
Probabilidade. Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA:  1.  LEITURA  E  ANÁLISE  DO  TEXTO:  compreensão  do  texto,  significado  contextual  de  palavras  e 
expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2. FONÉTICA E FONOLOGIA:  
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3.  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4.  SINTAXE:  
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde,  
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) Anatomia Bucal.  Instrumentação.  Radiologia.  Biossegurança. Esterilização do instrumental. Materiais dentários: 1 - 
Amálgama Dentário. 2 - Materiais para restaurações estéticas diretas. 3 - Material odontológico para prevenção. 4 - Cimentos 
Odontológicos. 5 - Materiais odontológicos para acabamento, polimento e limpeza. Técnicas de restauração dentária. Promoção 
de saúde bucal. Urgências odontológicas. Responsabilidades dos profissionais de saúde bucal na promoção de saúde. Educação 
em saúde bucal. Diagnóstico de Cárie. Avaliação do risco de cárie. Fluoretos. Dieta, saúde bucal e geral.  Ética Profissional. 
Programa Saúde da Família - Legislação vigente.

ELETRICISTA

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) MATEMÁTICA: Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º graus. Análise 
de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Grandezas  
direta e inversamente proporcionais.  Divisão de um número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, 
tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de sólidos geométricos. Medidas de 
comprimento,  capacidade,  massa  e  tempo  (unidades  e  transformações  e  resolução  de  problemas).  Expressões  algébricas,  
operações, produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de  
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus,  
análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e  
Probabilidade. Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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1.  Instalações  elétricas:  conceitos  básicos:  força  eletromotriz,  correntes,  tensões,  circuitos  monofásicos  e  trifásicos, 
transformadores, aterramento; 2. Instalações para força motriz: instalações de motores, circuitos alimentadores, circuitos dos  
ramais; 3. Fator de potência: correção do fator de potência; medição, localização dos capacitores; 4. Instalação de segurança; 5.  
Instalação de motores elétricos; 6. Motores de indução; 7. Motores de corrente contínua; 8. Dispositivos de partida; 9. Proteção  
contra sobrecarga e curto-circuito; 10. Instalação de cabeamento lógico; 11. Interpretação de desenhos técnicos de instalações  
elétrica,  Luminárias;  12.  Fotocélulas;  13.  Reatores;  14.  Sistemas  de  iluminação  e  sinalização  veicular;  15.  Sinalização  
eletroeletrônica.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) MATEMÁTICA: Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º graus. Análise 
de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Grandezas  
direta e inversamente proporcionais.  Divisão de um número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, 
tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de sólidos geométricos. Medidas de 
comprimento,  capacidade,  massa  e  tempo  (unidades  e  transformações  e  resolução  de  problemas).  Expressões  algébricas,  
operações, produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de  
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus,  
análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e  
Probabilidade. Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
2) Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
3) Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência.
4) Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e  
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências: Capítulo II - Do registro; Capítulo  
III - Do porte; Capítulo IV - Dos crimes e das penas
5)  Direito  Administrativo:  a)  Atos  Administrativos:  Atributos:  presunção  de  legitimidade  e  veracidade,  imperatividade,  
autoexecutoriedade, tipicidade; Elementos: sujeito, objeto, forma, finalidade, motivo; Discricionariedade e Vinculação: conceito,  
justificação, âmbito de aplicação da discricionariedade, legalidade e mérito do ato administrativo, limites de discricionariedade e 
controle  pelo  Poder  Judiciário;  Atos  Administrativos  em  Espécie:  quanto  ao  conteúdo  (autorização,  licença,  admissão,  
permissão, aprovação, homologação, parecer, visto), quanto à forma (decreto, resolução e portaria, circular, despacho, alvará);  
Extinção: modalidades, anulação ou invalidação – conceito, efeitos e natureza, vícios (peculiaridades no direito administrativo),  
vícios  (relativos  ao  sujeito,  ao  objeto,  à  forma,  ao  motivo,  à  finalidade),  consequências  decorrentes  dos  vícios,  atos  
administrativos nulos e anuláveis, convalidação, confirmação – revogação. b) Poderes Administrativos: Poder hierárquico, poder  
disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do poder. 
6) Direito Constitucional: Título V – Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas: Capítulo III) Da Segurança Pública; 
Título VIII – Da Ordem Social: Capítulo VI – Do meio ambiente, Capítulo VII - Da família, da criança, do adolescente, do jovem e 
do idoso.
7) Direito Penal: a) Princípios constitucionais do Direito Penal; b) Dos crimes em espécie: contra a incolumidade pública, contra a 
fé pública, contra a administração pública; h) Lei Federal nº 4.898/1965, que regula o direito de representação e o processo de  
responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade.
8) DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 10 de dezembro de 1948.
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MECÂNICO

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) MATEMÁTICA: Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º graus. Análise 
de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Grandezas  
direta e inversamente proporcionais.  Divisão de um número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de capital, juros, 
tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. Volume de sólidos geométricos. Medidas de 
comprimento,  capacidade,  massa  e  tempo  (unidades  e  transformações  e  resolução  de  problemas).  Expressões  algébricas,  
operações, produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -Teorema de  
Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus,  
análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e  
Probabilidade. Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Injeção eletrônica; mecânica carburada (carburadores em geral); motores: diesel, aspirado e turbinado; transmissão; suspensão;  
câmbio  e  embreagem;  freios:  mecânico,  ar  e  hidráulico;   cabeçotes:  diesel,  chassi  e  seus  componentes;  Sistemas  de 
arrefecimento; lubrificantes, graxas e lubrificação; gasolina e álcool; caixa de direção: mecânica e hidráulica; conhecimento em  
ferramentas mecânicas, hidráulica e de precisão, sistema de direção hidráulico, bomba hidráulica. Manutenção de aparelhos e 
equipamentos eletros-mecânico. Sistemas de Transmissão mecânico (engrenagens,  polias,  correias).  Identificar  as causas de 
defeitos em máquinas, equipamentos e instalações. Listar peças/componentes danificados para substituição. Noções sobre a 
utilização de equipamento de Soldagem (elétrica, oxigênio). Usinagem de peças (corte, fresa, torno). Metrologia - unidade de  
medida, instrumentos de medição e angular. Uso correto de ferramentas manuais e elétricas. Utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual

SECRETÁRIO DE ESCOLA

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do  Sistema  Operacional  Windows  XP.  6)  Configurações  Básicas  do  Windows  XP.  7)  Aplicativos  Básicos  (bloco  de  notas,  
calculadora,  Paint,  WordPad).   8) Instalação,  configuração e utilização:  BrOffice (a partir  versão 3.0).  9) Recursos Básicos e  
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet  
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1. Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao público, relações humanas, comunicação, comunicações organizacionais, eficácia  
nas comunicações administrativas,  correspondência oficial  de documentos e/ou modelos utilizados,  mensagens eletrônicas, 
atendimento  telefônico,  formulários,  cartas  comerciais,  fraseologia  adequada,  redação  oficial  (ata,  atestado,  aviso,  cartaz, 
cartazete,  certidão,  convocação,  declaração,  memorando,  parecer,  requerimento,  relatório),  abreviações,  formas  de  
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tratamento;  2.  Documentação  e  Arquivo:  pesquisa,  documentação,  arquivo,  sistemas  e  métodos  de  arquivamento;  3.  
Atividades:  orientações sobre  os  indicativos  e  rotinas  dos serviços  de Secretaria:  cronograma de atividades do  serviço  de  
secretaria.  Serviço de pessoal,  conceito, competência,  atribuições; 4. Ergonomia:  postura e movimento,  fatores ambientais,  
organização e higiene do/no local de trabalho, informação e operação; 5) Código de Ética Profissional do Secretariado; 7. Lei  
Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência; 8. Estatuto da Criança 
e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 9. Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 10. Resolução  CME 
nº 006, de 02 de dezembro de 2003 - Estabelece normas para oferta da Educação de Jovens e Adultos para o Sistema Municipal  
de Ensino de Caxias do Sul. 11. Resolução CME nº 013, de 19 de dezembro de 2006 – Fixa parâmetros relativos à Organização e 
Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 12.  Resolução CME nº 019, de 31 de 
agosto de 2010 –  Dispõe sobre as diretrizes para a Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 13. 
Resolução CNE Nº 7, DE 14 de dezembro de 2010  -  Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos.

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões. 
Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e 
ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: classificação e flexões. Estrutura e formação de palavras. 4) SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal 
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés 
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do 
hífen.
2) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do Sistema Operacional Windows XP. 6) Configurações Básicas do Windows XP. 7) Aplicativos Básicos (bloco de notas, 
calculadora, Paint, WordPad). 8) Instalação, configuração e utilização: BrOffice (a partir versão 3.0). 9) Recursos Básicos e 
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet 
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
CONHECIMENTOS     ESPECÍFICOS:  
Sistemas de referências, datum planimétrico e planialtimétrico. Levantamentos topográficos planimétricos e planialtimétricos: 
planejamento e seleção de métodos de equipamentos de medição a serem utilizados - equipamentos theodolitos mecânicos 
(distância de trena), estação total (distância eletrônica), orientação do levantamento, apoio topográfico, levantamento de 
detalhes, nivelamento geométrico, cálculos e ajustes, original topográfico, desenho topográfico final, relatório técnico, 
memoriais descritivos. Cálculo e locação de curvas horizontais. Interpretação e desenho de cartas e plantas: escalas, convenções 
topográficas, representação do relevo, perfis longitudinais e transversais do terreno, coordenadas cartesianas polares 
(retangulares). Cálculo de volumes. Normas ABNT: NBR 13133/94 (execução de levantamento topográfico -procedimento), 
levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado, para fins de estudos, projetos e edificações. Topografia: 
aparelhos e instrumentos topográficos: especificação e manuseio. Aerofotogrametria. Cálculo de áreas e volume e de 
coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções em: operação em topografia, geodésia e batimetria, cálculos, pontos 
topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. 
Urbanização de Glebas: noções de projetos de loteamento e cidades. Unidades de Medida: comprimento, superfície e medidas 
angulares (cálculos e operações com graus, minutos e segundos). Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de 
escala. Posicionamento de pontos georeferenciados com equipamentos GPS (Global Positioning System) e métodos. 
Conhecimentos gerais em Autocad 2010, Autocad Civil 2010, Autocad Map 3D 2010:  conceitos, referências, configurações e 
utilitários. Raciocínio lógico. Geometria plana e espacial. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONHECIMENTOS GERAIS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões. 
Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e 
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ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: classificação e flexões. Estrutura e formação de palavras. 4) SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal 
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés 
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do 
hífen.
2)INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do Sistema Operacional Windows XP. 6) Configurações Básicas do Windows XP. 7) Aplicativos Básicos (bloco de notas, 
calculadora, Paint, WordPad).  8) Instalação, configuração e utilização: BrOffice (a partir versão 3.0). 9) Recursos Básicos e 
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet 
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
CONHECIMENTOS     ESPECÍFICOS:  
Contabilidade Geral: a) Conceito, princípios contábeis. b) Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das contas, 
classificação das contas. c) Plano de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil. d) Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil. e) Lançamento: conceito, critérios 
para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis. f) Balancete de Verificação: 
conceitos, tipos de balancetes, periodicidade. g) Apuração do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração 
do resultado, lançamentos de ajustes. h) Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial. i) 
Demonstrações contábeis estabelecidas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações; formas de elaboração; estrutura e 
processos de avaliação; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração de origens e aplicações de 
recursos; DVA - Demonstrações do Valor Adicionado; DFCx - Demonstração do Fluxo de Caixa.  Contabilidade Pública: conceito, 
campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes contábeis. a) Orçamento Público: definição e princípios orçamentários, 
processo de planejamento-orçamento - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e execução 
orçamentária, ciclo orçamentário, créditos adicionais. b) Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais. c) Patrimônio Público: Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, 
variações patrimoniais, Inventário. Repercussão da movimentação da receita e despesas sobre o patrimônio. Avaliação e 
inventário. Insubsistências e superveniências patrimoniais. d) Créditos Adicionais: Conceito, classificação, requisitos para a 
abertura de créditos, vigência. e) Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, concessão e controle. f) 
Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elementos constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida ativa. g) 
Plano de Contas e Sistemas: Conceito, Elencos, Escrituração, Encerramento de Contas, Plano de Contas de adoção exigida pelo 
TCE das Entidades Municipais do Rio Grande do Sul no exercício de 2009, Sistemas de Escrituração Financeiro, Orçamentário, 
Patrimonial, Compensado e de Resultados. h) Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e dever do administrador 
público de prestar contas. Relatórios de gestão. i) Lei nº 4.320/64 normas Gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. j) Lei Complementar nº 101-
2000: Cálculos e Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e da Gestão 
Fiscal, Receita Corrente Líquida, Despesas com Pessoal e endividamento, em conformidade com as Portarias STN nº 559/2007 e 
Portaria Conjunta STN nº 03/2008. k) Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93 e suas alterações) - Licitação 
Pública: Conceito, Princípios, Editais, Modalidades, Prazos e Dispensa e Inexigibilidade, Contratos, Publicação, Alterações, 
Inexecução ou Rescisão, Pregão. l) Controle Interno e Externo e as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle Externo, 
Tomada de Contas e Prestação de Contas. Lei nº 6.404/76 e suas alterações. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS GERAIS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões.  
Sinonímia,  antonímia,  homonímia  e  paronímia.  Coesão,  clareza  e  concisão.  Vocabulário.  2)  FONÉTICA  E  FONOLOGIA: 
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3)  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4)  SINTAXE: 
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, 
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1)  Hardware: a)  Dispositivos de armazenamento de dados;  b)  Gerenciamento de Memória;  c)  Memória principal,  cache e 
auxiliar; d) Tipos de memórias; e) Dispositivos de entrada e saída; f) Placa Mãe; g) Interfaces paralela, serial, USB, IDE, SCSI, SATA  
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e  PS-2;  h)  Configuração,  instalação,  montagem  e  manutenção  de  microcomputadores  e  seus  componentes;  i)  
Microprocessadores;  j)  Barramentos;   k)  Plug-and-play;  l)  Instalação  e  configuração  de  equipamentos  de  informática 
(impressoras,  scanners,  leitores  de cartão);  m)  Princípios  básicos  de proteção  de equipamentos:  alimentação  em corrente  
contínua e corrente alternada, eletricidade estática, nobreaks, estabilizadores de tensão;  2) Software: a) Processamento em 
"batch", "on line",  "off-line" e "real time"; b) Multiprogramação e Multiprocessamento;  c)  Multitarefa e escalonamento de  
processos;  d)  Conhecimentos  de  instalação  e  operação  dos  sistemas  Windows  2003  Server,  GNU/Linux,  Windows  XP 
Professional  e  Windows  7  Professional;  e)  Conceito  de  pastas,  diretórios,  arquivos  e  atalhos,  área  de  trabalho,  área  de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos; f) Compartilhamento de arquivos,  
pastas  e  periféricos;  g)  Conhecimento  sobre  a  suíte  OpenOffice  (Calc,  Writer,  Impress);  h)  Uso  de  software  de  acesso  e 
navegação na Internet: Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox e Google Chrome; i)  Conhecimentos básicos de tecnologias WEB:  
HTML, JavaScript, Appet Java e CSS; j) Correio Eletrônico: Mozilla Thunderbird; k) Segurança da informação: rotinas de backup, 
prevenção e eliminação de vírus e firewall.; 3) Comunicação de Dados e Redes: a) Conceitos: representação da informação, sinal 
analógico e digital, transmissão serial e paralela, assíncrona e síncrona, half-duplex e full-duplex; b) Protocolos de comunicação;  
c)  Sistemas  de  transmissão  de  dados:  modulação  e  demodulação,  linhas  ponto-a-ponto  e  multiponto;  d)  Redes  de 
computadores: conceitos e terminologias, LAN, MAN e WAN; e) Modelo OSI / ISO; f) Meios de transmissão: cabo coaxial, par  
trançado, fibra óptica e link de rádio; g) Cabeamento estruturado; h) Topologias de rede; i) Tecnologias Ethernet, Fast Ethernet,  
Gigabit  Ethernet e Wireless; j)  Equipamentos para interconexão de redes;  k)  Arquitetura TCP/IP e protocolos existentes; l)  
Internet  e Intranet;  m) Equipamentos de rede:  hubs,  switches e roteadores;  n)  Endereçamento IP,  subredes,  máscaras  de  
subrede, conceitos básicos de roteamento, encapsulamento, IPv4, IPv6, Protocolo TCP/UDP, conceito de portas; o) Aplicativos 
de rede: interação cliente-servidor, sistema de nomes e de domínios (DNS), compartilhamento de arquivos, ftp, http, telnet,  
correio eletrônico (protocolos POP,  IMAP, SMTP),  gerência de redes (SNMP); p) Conceitos básicos de segurança em redes: 
Firewall, proxies, NAT (Network Address Translation, métodos de autenticação (senhas, tokens, certificados digitais e biometria);  
4. Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 
computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

ENSINO SUPERIOR 

LEGISLAÇÃO: (aplicável a todos os cargos de Ensino Superior)
1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05/10/88, atualizada até a Emenda Constitucional nº 
70, de 29/03/2012.
TÍTULO I- Dos Princípios Fundamentais
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos
Capítulo II - Dos Direitos Sociais;
TÍTULO III – Da Organização do Estado
Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa – Arts. 18 e 19.
Capítulo IV – Dos Municípios – Art. 30.
Capítulo VII – Da Administração Pública – Arts. 37 ao 40.

2) Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, atualizada até a Emenda n. 42, de 18 de setembro de 2012: Título IV, Capítulo 
II, art. 122 a 130.
3) Estatuto dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Lei Complementar nº 3.673/91), com suas alterações.
Título I – Do regime Jurídico – arts. 1º a 23
Título IV – Dos direitos e vantagens
Capítulo I – Do tempo de serviço – art. 93
Capítulo II – Do vencimento e da remuneração – art. 97 a 107
Título V – Do Regime Disciplinar – arts. 241 a 266

4) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993: Capítulo I – Das Disposições Gerais, Seção II - Das Definições: art. 6º; Capítulo II -  
Da Licitação, Seção I - Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26; Capítulo III - Dos Contratos, Seção I -  
Disposições  Preliminares:  arts.  54  a  59  e  Seção  III  -  Da  Alteração  dos  Contratos:  art.  65;  Capítulo  V  -  Dos  Recursos 
Administrativos: art. 109
5) Princípios da Administração Pública: Legalidade, Supremacia do interesse público, impessoalidade, presunção de legitimidade 
ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, 
moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, eficiência e segurança jurídica. 
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ENGENHEIRO CARTÓGRAFO

CONHECIMENTOS GERAIS: 
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA: 1.  LEITURA  E  ANÁLISE  DO  TEXTO:  compreensão  do  texto,  significado  contextual  de  palavras  e 
expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2. FONÉTICA E FONOLOGIA:  
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3.  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4.  SINTAXE:  
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde,  
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do  Sistema  Operacional  Windows  XP.  6)  Configurações  Básicas  do  Windows  XP.  7)  Aplicativos  Básicos  (bloco  de  notas,  
calculadora,  Paint,  WordPad).  8)  Instalação,  configuração e utilização:  BrOffice (a  partir  versão 3.0).  9)  Recursos Básicos e  
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet  
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e geossistemas. Espaço 
rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Concei-
tos cartográficos; definição de Cartografia; sistemas de referência; representação cartográfica: mapa, carta; classificação de ma -
pas e cartas; mapeamento topográfico e mapa temático; escalas de mensuração de dados geográficos; etapas para elaboração 
de mapas temáticos; escalas numérica e gráfica; resolução espacial e erro gráfico; coordenadas geográficas; sistema de coorde-
nadas retangulares; projeções cartográficas; Cartometria: interpretação de feições cartográficas; curvas de nível; altitude; leitura  
de coordenadas geográficas e planas.Principais equipamentos e métodos utilizados em levantamentos topográficos.Noções de  
GPS (Sistema de Posicionamento Global).Aerofotogrametria; estereoscopia; análise e interpretação de fotografias aéreas. Mode-
lo digital do terreno. Sensoriamento remoto: o espectro eletromagnético; tipo e classificação de sensores; aquisição e registro  
de dados; resoluções; métodos de interpretação visual; processamento digital de imagens; principais aplicações na cartografia.  
Sistema de Informação Geográfica; estrutura de dados matricial e vetorial; banco de dados espacial; operações espaciais; topo -
logia; atualização cartográfica em ambiente digital com imagens de satélite; cartografia digital. Levantamento e produção de da-
dos ambientais para a utilização em sistemas de informações geográficas. Conhecimentos gerais em Autocad 2010, Autocad Civil 
2010, Autocad Map 3D 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. Elaboração de orçamentos. Ética Profissional. 

ENGENHEIRO CIVIL

CONHECIMENTOS GERAIS:
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA: 1.  LEITURA  E  ANÁLISE  DO  TEXTO:  compreensão  do  texto,  significado  contextual  de  palavras  e 
expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2. FONÉTICA E FONOLOGIA:  
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3.  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4.  SINTAXE:  
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde,  
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) INFORMÁTICA: 1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização 
do  Sistema  Operacional  Windows  XP.  6)  Configurações  Básicas  do  Windows  XP.  7)  Aplicativos  Básicos  (bloco  de  notas,  
calculadora,  Paint,  WordPad).  8)  Instalação,  configuração e utilização:  BrOffice (a  partir  versão 3.0).  9)  Recursos Básicos e  
utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 10) Configuração de Impressoras. 11) Noções básicas de Internet (Internet  
Explorer a partir da versão 6.0) 12) Noções básicas de Correio Eletrônico – Mozilla Thunderbird.
3) BRASIL, Leis. Ministério do Meio Ambiente - Lei nº6.938, de 31 de agosto de 1981.
4) BRASIL, Leis. Ministério do Meio Ambiente - Lei nº9.605, de 13 de fevereiro de 1998.
5) BRASIL, Leis. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - Resolução nº237, de 19 de dezembro de  
1997.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  :  
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Estruturas de aço: propriedades; dimensionamento à tração, compressão, flexão e a esforços combinados; ligações; treliças. 
Estruturas de concreto armado: comportamento mecânico e reológico do concreto; determinação da resistência característica 
do concreto; aço para concreto armado; características mecânicas do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em 
barras de armação; dimensionamento de seções retangulares e T aos esforços de (cisalhamento, flexão e compressão); noções 
sobre dimensionamento de lajes retangulares em concreto armado e pré-moldadas e pilares.  Estruturas de madeira: 
propriedades; madeiras para construção civil; dimensionamento de peças tracionadas, comprimidas e fletidas; treliças. 
Resistência dos materiais: análise de tensões e deformações; flexão; cisalhamento; flambagem; elementos da mecânica vetorial 
(momentos de inércia e centróides de áreas); tensões principais; teoria da elasticidade. Análise estrutural: esforço normal, 
esforço cortante, torção e momento fletor; apoio e vínculos; estruturas isostáticas, hiperestáticas e hipoestáticas; deformações 
e deslocamentos em estruturas linhas de influência, efeitos térmicos.  Mecânica dos solos e fundações: origem e formação; 
índices físicos; caracterização; pressões e deformações; resistência ao cisalhamento; compactação; hidráulica nos solos; 
compressibilidade; adensamento; estimativa de recalques; prospecção geotécnica; empuxo de terra e influência da água; 
estruturas de arrimo; estabilidade de taludes, aterros cortinas de contenção e barragens; tipos de fundações; capacidade de 
carga de fundações; estabilidade das fundações superficiais e profundas. Drenagem urbana e Hidrologia: ciclo hidrológico; 
inundações; precipitação; microdrenagem; escoamento superficial; obras de macrodrenagem; vazão máxima e hidrograma de 
projeto; controle de inundações; séries históricas, fundamentos de hidrologia estatística.  Saneamento: aspectos 
epidemiológicos; tratamento de água: características da água, balanço de massa, conceitos de tratamento convencional 
(coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoração); tratamento e lançamento de efluentes: conceitos 
básicos de: saneamento e poluição das águas, caracterização dos esgotos, níveis, processos e sistemas de tratamento, princípios 
de sedimentação, remoção de sólidos sedimentáveis, digestão anaeróbia, remoção de umidade do lodo, fossas sépticas, lodos 
ativados, aeração prolongada, filtros biológicos, lagoas de estabilização, legislação ambiental e impacto do lançamento de 
efluentes nos corpos receptores, estudos e concepção de projeto; resíduos sólidos: resíduos sólidos domésticos, de saúde e 
industriais: conceitos, caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, geração, métodos de disposição final, tratamento, 
compostagem e vermicompostagem.  Projeto e execução de obras civis: topografia e terraplenagem: locação de obra, 
sondagens, instalações provisórias; canteiro de obras: proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas; fundações; escavações; escoramentos; estruturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; 
armação; alvenaria simples e estrutural; estruturas pré-fabricadas; controle tecnológico; argamassas; instalações prediais; 
alvenarias e revestimentos; esquadrias e vidros; coberturas; pisos e pavimentação; impermeabilização; segurança e higiene do 
trabalho; ensaios de recebimento da obra; desenho técnico; pintura. Mecânica dos fluidos e hidráulica: propriedades dos 
fluidos; estática dos fluidos; escoamento em condutos forçados e superfície livre. Redes hidráulicas: Instalações hidráulicas 
prediais; redes de distribuição de água e esgoto. Normas técnicas - NBRs. Conhecimentos gerais em Autocad 2010, Autocad Civil 
2010, Autocad Map 3D 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. Elaboração de orçamentos. Ética Profissional. 

MÉDICO E MÉDICOS ESPECIALIDADES

CONHECIMENTOS GERAIS:
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA: 1.  LEITURA  E  ANÁLISE  DO  TEXTO:  compreensão  do  texto,  significado  contextual  de  palavras  e 
expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2. FONÉTICA E FONOLOGIA:  
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3.  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4.  SINTAXE:  
introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde,  
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.
2) Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/88, atualizada até a Emenda Constitucional nº 70, de 
29/03/2012.
Título VIII – Da Ordem Social
Capítulo II – Da Seguridade Social
Capítulo VI – Do Meio Ambiente
Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do jovem e do Idoso
3) Código de Ética Médica
4) Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a  
organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e  
dá outras providências.
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5) Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da 
saúde e dá outras providências.
6) Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras  
providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  :   

 MÉDICO: 1. Epidemiologia; 2. Fisiopatologia; 3. Diagnóstico; 4. Etiologia clínica; 5. Laboratório; 6. Clínica, tratamento e  
prevenção das seguintes afecções: sistema cardiovascular: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias, tromboses 
venosas,  hipertensão  arterial,  choque;  sistema dermatológico:  escabiose,  pediculose,  dermatofitose,  eczema,  dermatite  de 
contato,  onicomicose,  infecção  bacteriana  sistema digestivo:  neoplasias,  esofagite,  gastrite,  úlcera  péptica,  colecistopatias, 
diarréia  aguda  e  crônica,  doença  intestinal  inflamatória,  hepatite,  pancreatites,  insuficiência  hepática,  cirrose  hepática,  
parasitoses  intestinais,  doenças  intestinais  inflamatórias,  doença  diverticular  de  cólon;  sistema  ginecológico:  doença 
inflamatória  da pelve,  leucorréias,  intercorrência  no ciclo  gravídico  puerperal;  sistema hematológico:anemias  hipocrônicas, 
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de  
transfusão;  sistema  imunológico: doença  do  soro,  endema,  urticária,  anafilaxia;  sistema  metabólico  e  endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hepertiroidismo, doenças da hipófise e adrenal;  sistema neurológico: 
coma,  cefaléias,  epilepsia,  acidente vascular cerebral,  meningites,  neuropatias  periféricas,  encefalopatias;  sistema psíquico: 
alcoolismo, abstinência alcoólica,  surtos psicóticos,  pânico,  depressão;  sistema pulmonar:  insuficiência respiratória aguda e 
crônica,  asma,  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,  pneumonia,  tuberculose,  tromboembolismo pulmonar;  sistema renal: 
infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido-base, nefrolitíase; sistema reumatológico: osteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças de 
colágeno;  7.  Tratamento  e  prevenção  das  doenças:  infecciosas  e  transmissíveis:  sarampo,  varicela,  rubéola,  hepatite, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, cólera, dengue, febre tifóide, hanseníase,  doença de chagas, esquistossomose,  
leischmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, doenças sexualmente 
transmissíveis,  AIDS,  sífilis,  infecção por anaeróbicos,  toxoplasmose,  viroses;  doenças do colágeno: febre reumática,  artrite 
reumática e LED; 8. Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes; 9. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, 
edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal  
aguda,  cólica  renal  e  embolia  pulmonar.  10.  Urgência  e  trauma  torácico  e  abdominal,  urgência  e  trauma  periférico.  11.  
Abordagem de  outras  situações  de  urgência:  saúde  mental,  obstetrícia,  pediatria,  ortopedia  e  traumatologia,  cardiologia,  
neurologia,  queimaduras,  sutura,  drenagem  de  abscesso.  12.  Exames  complementares  invasivos  e  não  invasivos  de  uso  
corriqueiro na clínica diária. 13. Noções sobre a legislação e normas clínicas que norteiam as transferências interhospitalares.

 MÉDICO ANGIOLOGISTA:  1.  Noções básicas  de anatomia vascular;  2.  Fisiologia da macro e da microcirculação;  3.  
Fisiologia da coagulação e da fibrinólise; 4. Fisiopatologia da aterosclerose; 5. Exame clínico do paciente vascular; 6. Métodos  
não  invasivos  no  diagnóstico  das  doenças  vasculares;  7.  Angiografias;  8.  Insuficiência  arterial  crônica  de  extremidades;  9.  
Vasculites;  10.  Trombofilias;  11.  Arteriopatias  vasomotoras;  12.  Aneurismas;  13.  Síndrome  do  desfiladeiro  cervical;  14.  
Insuficiência vascular cerebral de origem extra-craniana; 15. Insuficiência vascular visceral; 16. Pé diabético; 17. Hipertensão  
renovascular; 18. Doença tromboembólica venosa; 19. Insuficiência venosa crônica; 20. Linfangites e erisipela; 21. Linfedemas; 
22. Úlceras de perna; 23. Angiodisplasias; 24. Oclusões arteriais agudas; 25. Trauma vascular; 26. Terapêutica hipolipemiante;  
27. Terapêutica antiplaquetária; 28. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica; 29. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica;  
30. Terapêutica venotônica e linfocinética; 31. Urgência e emergência em angiologia.

 MÉDICO  CARDIOLOGISTA:  1.  Semiologia  cardíaca  (história  e  exame  físico  nas  doenças  cardiovasculares;  2. 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento, prognóstico e prevenção das seguintes doenças:  
doenças  cardiovasculares  (hipertensão  arterial  sistêmica,  cardiopatia  isquêmica,  insuficiência  cardíaca,  miocardiopatias,  
miocardites agudas e crônicas, valvulopatias, arritmia cardíaca, endocardite infecciosa, febre reumática, cardiopatias congênitas  
acionóticas, doenças do pericárdio); doenças da aorta, carótidas e outras artérias periféricas; 3. Acidentes vasculares cerebrais;  
4.  Trombose  venosa  profunda  e  embolia  pulmonar;  5.  Acometimento  do  sistema  cardiovascular  nas  colagenoses  (artrite 
reumatóide,  lúpus eritematosos sistêmico,  esclerose sistêmica,  poliarterite nodosa),  nas doenças metabólicas endócrinas  e  
nutricionais;  6.  Sincope – etiologia e tratamento; 7.  Choque: hipovolêmico,  cardiogênico,  vasogênico;  8.  Parada cardíaca e  
ressuscitação  cardiorrespiratória.  Outras  emergências  e  urgências  cardiovasculares;  9.  Arteriosclerose,  etiopatogenia  e  
principais  consequências  cardiovasculares;  10.  Fatores  de  risco  para  doença  cardiovascular  arteriosclerotica,  importância, 
significado  epidemiológico  e  abordagem  preventiva;  11.  Hipertensão  pulmonar  primária  e  secundária;  12.  Distúrbios 
hidroeletrolíticos  e  ácidos  básicos;  13.  Dislipidemias;  14.  Indicações  e  interpretações  críticas  dos  seguintes  exames 
complementares  em Cardiologia:  eletrocardiografia  convencional,  eletrocardiografia  dinâmica  (Holter),  eletrocardiologia  de  
esforço (teste ergométrico), ecocardiografia uni/bidimensional com Doppler, ecocardiografia de estresse, cateterismo cardíaco 
(cinecoronariografia  e  estudo  hemodinâmico,  cardiológica  nuclear,  monitoração  ambulatorial  da  pressão  arterial  (MAPA), 
estudo eletrofisiológico; 15. Urgência e emergência em cardiologia.
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 MÉDICO  ENDOCRINOLOGISTA:  1.  Princípios  de  ação  hormonal;  regulação  hormonal  do  metabolismo  da  água  e 
letrólitos;  2.  Pâncreas;  diabetes  tipo  1  e  tipo  2  e  complicações  agudas  (cetoacidoses e  estado  hipermolar);  complicações  
crônicas;  3.  Fisiologia  da  regulação  do  eixo  hipotálamo-hipófise;  4.  Síndromes  hiperprolactinêmicas;  5.  Hipertireodismo  e 
hipotireodismo; 6. Bócio; 7. Síndrome de Cushing (diagnóstico de hipercortisolismo); 8. Insuficiência adrenal; 9. Doenças da 
paratireóide e distúrbios do metabolismo ósseo e mineral;  10. Doença de Paget e outras neoplasias ósseas; 11. Distúrbios 
poliglandulares;  12.  Doenças  das  gônadas;  13.  Acromegalia;  14.  Déficit  de  GH;  15.  Obesidade e  síndrome metabólica;  16. 
Panhipopituitarismo; 17. Endocrinologia do envelhecimento: principais alterações hormonais da terceira idade; 18. Fisiologia e 
distúrbios  do  crescimento  e  desenvolvimento;  19.  Neuroendocrinologia;  20.  Abordagem clínica,  fisiologia  e  distúrbios  das 
alterações de diferenciação sexual; 21. Endocrinologia feminina: ciclo menstrual normal e patológico, síndromes anovulatórias,  
amenorréias,  infertilidade,  síndromes  hiperandrogênicas,  tumores  ovarianos,  menopausa,  endocrinologia  da  gestação;  22.  
Distúrbios dos testículos; 23. Distúrbios do metabolismo dos lipídeos e das lipoproteínas; 24. Distúrbios do córtex e medula  
supra-renal;  25.  Neoplasias  endócrinas  múltiplas;  26.  Feocromocitoma;  27.  Andrologia;  28.  Diagnóstico  diferencial  das  
hipercalcemias; 29. Hipoglicemia; 30. Terapia com glicocorticóide; 31. Urgência e emergência.

 MÉDICO  GASTROENTEROLOGISTA:  1.  Hemorragia  varicosa  e  não-varicosa;  2.  Esofagite  péptica  e  complicações. 
Esofagite  por  candida/herpes/citomegalovírus;  3.  Esôfago  de  Barrett;  4.  Doenças  do  esôfago;  5.  Doenças  de  estômago  e  
duodeno; 6. Doenças do intestino delgado; 6. Doenças colateriais; 7. Doenças de fígado e vias biliares; 8. Doenças de pâncreas;  
9. Doenças inflamatórias intestinais; 10. Estenose esofágica; 11. Uso de corantes em endoscopia; 12. Doença ulcerosa péptica;  
13. Neoplasia gástrica precoce e avançada; 14. Gastrite; 15. Helicobacter pylori; 16. Lesões subepiteliais; 17. Ecoendoscopia; 18. 
Pólipos.; 19 Desinfecção do endoscópio; 20. Sedação em endoscopia; 21. Colangiopancreatografia retógrada endoscópica; 22. 
Urgência e emergências.

 MÉDICO  HEMATOLOGISTA:  1.  Citohistologia  dos  órgãos  hemocitopoiéticos  e  sangue  periférico;  2.  Medula  óssea 
normal;  3.  Séries  granulocítica,  eritrocítica,  megacariocitica  e  reticular;  4.  Exploração  dos  órgãos  hemocitopoiéticos;  5.  
Mielograma; 6. Adenograma; 7. Esplenograma; 8. Sangue  Periférico; 9. Valores Normais; 10. Leucositoses e leucopeniais; 11. 
Trombocitopenias; 12. Hemostasia e Fisiologia da Hemostasia; 13. Fatores: vascular, plaquetário e plasmático; 14. Sistema de 
coagulação (fase de contacto; sistema intrínseco e extrínseco), inibidores fisiológicos da coagulação; 15. Sistema fibrinolítico; 16. 
Fisiologia do endotélio. Endotélio e coagulação. Endotélio e fibrinólise. Interação do endotélio com plaquetas e leucócitos; 17.  
Manifestações hemorrágicas e o auxílio do laboratório para o diagnóstico; 18. Testes globais e específicos; 19. Terapêutica; 20.  
Doença  de  Von  Willebrand;  21.  Hemofilia;  22.  Estados  protrombóticos.    Doenças  Hemorrágicas.  Manifestações  clínicas. 
Métodos diagnósticos e classificação. Fatores: vasculares, plaquetários, plasmáticos; 22. Anemias: hemolíticas, carenciais e das 
insuficiências  medulares;  23.  Doença  Hemolítica  Peri-natal:  diagnóstico  laboratorial;  imunização  e  prevenção  materna;  24.  
Conduta terapêutica para o recém-nascido acometido de Doença Hemolítica; 25. Hemoglobinopatias: Diagnóstico laboratorial.  
Conduta terapêutica. 26. Baço: Funções: Esplenopatias. Hiperesplenismo. Hipoesplenismo, Anesplenismo. 27. Leucoses: Agudas. 
Crônicas. Diagnóstico laboratorial. Protocolos de tratamento. Patologia do Tecido Linfóide: Linfomas; 28. Doenças de Hodgkin;  
29. Diagnóstico das Doenças Infecciosas. 30. Leucocitose e neutrofilia; 31. Leucocitose e eosinofilia; 32.Leucopenia e linfocitose; 
33.  Anemias  carenciais,  hemolíticas:  hereditárias  e  adquiridas;  aplástica;  34.  Leucemias  Agudas  e  Crônicas;  35.  Doenças  
Linfoproliferativas e Mieloproliferativas; 36. Síndrome Mielodisplásicas; 37. Hemostasia e Trombose; 38. Medicina Transfusional; 
39. Grupos sanguíneos; 40. Sangue, componentes, derivados e frações; 41. Avaliação laboratorial do sangue doado; 42. Testes 
pré transfusionais; 43. Transfusões: de hemáceas, de plaquetas, de plasma, de leucócitos;  44. Doação de sangue: legislação, 
recrutamento e triagem; 45. Complicações de transfusão; 46. Urgência e emergência.

 MÉDICO INFECTOLOGISTA: 1. Doenças infecciosas e parasitárias mais prevalentes: tuberculose, hanseníase e filariose; 
dengue, leptospirose; 2. Tuberculose: diagnóstico e tratamento (adulto e criança); tuberculose/HIV (coinfecção); 3. Hanseníase: 
diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades (adulto e criança); 4. Hanseníase e HIV, reações hansênicas;  abordagem  
das IST; infecção pelo HIV na criança e no adulto; 5. Síndrome da imunodeficiência adquirida; 6. Febre; 7. Septicemia, Infecções  
em pacientes  granulocitopênicos;  8.  Infecções  causadas  por  microorganismos  anaeróbicos,  tétano,  meningite  por  vírus  e  
bactérias, abscesso cerebral; 9. Sinusites; 10. Difteria; 11. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras; 12. Empiema pleural,  
derrames  pleurais;  13.  Toxoplasmose,  leptospirose,  hantaviroses;  14.  Actinomicose  e  nocardias  e  infecções  fúngicas;  15. 
Endocardite, pericardite, gastroenterocolites infecciosas e virais; 16. Hepatite por vírus; 17. Leishmaniose cutânea e visceral,  
Febre  tifóide,  dengue,  varicela,  sarampo,  rubéola,  escarlatina,  caxumba,  coqueluche,  herpes  simples  e  zoster;  18. 
Esquistossomose, filariose, parasitoses por helmintos e protozoários; 19. Imunizações; 20. Infecções hospitalares; 21. Controle  
de infecções hospitalares;  22. Cólera, raiva, malária;  23. Antibióticos e antivirais; 24. Antibioticoterapia; 25. Medicina baseada  
em evidências; 26. Urgência e emergência.

 MÉDICO NEFROLOGISTA: Abordagem ao Paciente com Doença Renal, Estrutura e Função dos Rins, Volemia e 
Eletrólitos, Indicação e interpretação de exames laboratoriais e por imagem. Distúrbios do Equilíbrio Ácido-Básico,  
Deficiência  de  Fósforo  e  Hipofosfatemia,  Distúrbios  do  Metabolismo  do  Magnésio,  Insuficiência  Renal  Aguda, 
Insuficiência Renal Crônica, Tratamento da Insuficiência Renal Crônica Terminal, Métodos de substituição da função 
renal:  diálise  extrarrenal  e  transplante  renal.  Doenças  Glomerulares,  Doenças  Tubulointestinais  e  Nefropatias 
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Tóxicas, Uropatia Obstrutiva, Distúrbios Tubulares Renais Específicos, Diabetes e Rim, Distúrbios Vasculares do 
Rim, Neuropatias Crônicas Hereditárias: Doenças da Membrana Basal Glomerular, Cálculos Renais (Nefrolitíase), 
Doenças Císticas  do Rim,  Anomalias do Trato  Urinário,  Hiperplasia  Prostática  Benigna e Prostatite.  Urgência  e 
emergência.

 MÉDICO  NEUROLOGISTA  1.  Neurologia  funcional.  2.  Fisiologia  e  farmacologia  do  sistema  nervoso.  3.  Síndromes 
neurológicas e exame físico neurológico. 4.  Exames complementares em neurologia/neurocirurgia.  5. Avaliação diagnóstica:  
exames  de  imagem  (ressonância  magnética,  tomografia,  Doppler);  interpretação  de  exames  neurofisiológicos: 
eletroneuromiografia,  eletrencefalografia,  potenciais  evocados,  polissonografia,  análise  laboratorial  do  líquido  
cefalorraquidiano.  6.  Cefaléias  primárias.  7.  Epilepsia  e  estados convulsivos.  8.  Doenças cerebrovasculares  e  medulares.  9. 
Traumatismo  craniano  e  raquimedular.  10.  Mielopatias  não  traumáticas.  11.  Esclerose  múltipla  e  outras  doenças  
desmielinizantes. 12. Doenças do neurônio motor. 13. Doenças degenerativas do sistema nervoso. 14. Demências. 15. Doenças 
infecciosas  e  parasitárias.  16.  Doenças do  desenvolvimento  neuro-psicomotor;  17.  Doenças do  sistema extrapiramidal;  18.  
Doenças digestivas: esclerose lateral amiotrófica, Waming-Hoffman, Kugelberg-Walender, Siringomielia; 19. Doenças do sistema 
nervoso autônomo: hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogência;  
20. Neuropatia periférica e radiculopatias.. Dor neuropática; 21. Miopatias. 22. Miastenia gravis e outras doenças da junção  
mioneural.  23.  Doenças  neurológicas  hereditárias.  24.  Neuropediatria.  25.  Manifestações  psiquiátricas  nas  doenças 
neurológicas. 24. Neuroftalmologia. 26. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. 27. Epidemiologia em neurologia.  
28. Abordagem interdisciplinar nas doenças neurológicas. 29.  Ataxias adquiridas e hereditárias. 30. Espasticidade; 31. Urgência  
e emergência.

 MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA: 1. Embriologia do aparelho locomotor, do sistema muscoesquelético e 
sistema nervoso.  2.  Anatomia  do  aparelho  locomotor,  do  sistema muscoesquelético  e  nervoso.  3.  Histologia  do  aparelho 
locomotor, muscoesquelético e nervosa. 4. Biomecânica do aparelho locomotor. 5. Ortopedia infantil e adulto. Deformidades  
congênitas de membros e coluna. Escoliose; paralisia cerebral; mielomeningocele; doença de Legs-Perthes; epifisiolise proximal  
de fêmur. Osteocondrites. Osteocondroses. Artroses. Luxações não traumáticas. Osteonecroses; necrose avascular de cabeça 
femural. Mielopatias. Estenose de canal medular. Halux valgus e rígido. Pé neuropático e diabético. Disparidade dos membros  
inferiores. Meniscopatias. Displasias ósseas. 6. Traumatologia. Histologia e consolidação das fraturas. Pseudoartroses. Luxações 
traumáticas.  Lesões  ligamentares,  meniscais,  tendinosas  e  de  nervos  periféricos.  7.  Tumores  ósseos  e  de  partes  moles. 
Classificação,  histologia,  radiologia e tratamento dos tumores benignos e malignos.  8.  Reabilitação do aparelho locomotor.  
Princípios e indicações nas patologias do sistema muscoloesquelético. 9. Doenças metabólicas com repercussão no aparelho  
locomotor. Distúrbios metabólicos, endocrinológicos, dermatológicos, infecciosos, hematológicos e reumatológicos;10. Urgência  
e emergência.

 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA:  1. Anatomia, fisiologia e avaliação em Otorrinolaringologia; 2. Exame clínico, 
físico, semiologia, e plano de trabalho; 3.Patologia, malformações congênitas, diagnóstico e tratamento da orofaringe, laringe, 
nariz e seios paranasais, ouvido externo, interno e médio; 4. Tumores benignos e malignos em otorrinolaringologia; tumores 
cérvico-facial e massas cervicais; 5. Estomatites; 6. Patologias inflamatórias da faringe, rinopatias agudas e crônicas, sinusopatias  
agudas e crônicas; 7. Labirintopatias vasculares e metabólicas; 8.Interpretação dos testes e audiogramas;  9.  Disacusias; 10. 
Doenças e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia; 11. Próteses auditivas: tipos e indicações; 12. Paciente respirador  
oral; 13. Otopatias externas, internas e médias; 14. Avaliação do paciente com surdez; 15. Vertigem e doenças do labirinto;  16.  
Traqueostomia; 17. Emergências e urgências em otorrinolaringologia.

 MÉDICO PEDIATRA:  1.  Pediatria  social:  Imunizações;  prevenção de doenças,  intoxicações  e  lesões traumáticas.  2.  
Crescimento, desenvolvimento e comportamento: etapas esperadas para a idade. 3. Neonatologia: Avaliação do recém-nascido;  
anormalidades  no  crescimento;  taquipnéia  transitória  do  recém-nascido;  síndrome do  desconforto  respiratório  do  recém-
nascido; hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido; síndrome de aspiração meconial; icterícia neonatal; hipoglicemia;  
policitemia; apnéia da prematuridade; recém-nascido de mãe diabética e de mãe usuária de droga. 4. Genética humana: Padrão  
de  herança;  síndromes  genéticas  freqüentes;  citogenética;  erros  inatos  do  metabolismo;  doença  mitocondrial;  doenças 
lisossômicas  de  depósito;  malformações  congênitas;  retardo  mental;  aconselhamento  genético.  5.  Endocrinologia:  Baixa  
estatura; puberdade precoce; diabetes mellitus tipo I; cetoacidose diabética; distúrbios da tireóide; diabetes insípido; distúrbio  
da glândula adrenal; hipoglicemia; alterações do metabolismo ósseo; alterações do hipotálamo, hipófise e gônadas. 6. Doenças  
infecciosas: Investigação das doenças infecciosas; febre de origem desconhecida; infecções do sistema nervoso central; doenças  
exantemáticas  da  infância;  infecções  de  partes  moles;  infecções  parasitárias,  virais  e  fúngicas;  infecção  hospitalar;  
antibioticoterapia  profilática  e  terapêutica.   7.  Cardiologia:  Sopro  inocente;  insuficiência  cardíaca  congestiva;  cardiopatias  
congênitas,  cianótica  e  acianótica;  endocardite  infecciosa;  miocardite;  doença  de  Chagas;  arritmias  cardíacas;  hipertensão  
arterial sistêmica; dor torácica. 8. Pneumologia: Avaliação clínica da doença pulmonar; infecções das vias aéreas superiores;  
bronquiolite;  bronquite;  asma;  tuberculose  pulmonar;  pneumonias;  fibrose  cística.  9.  Nutrição  e  distúrbios  nutricionais: 
Necessidades  nutricionais;  aleitamento  materno;  leite  artificial;  desnutrição  protéico-calórica;  obesidade;  hipovitaminoses;  
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hipervitaminoses; nutrição enteral e parenteral. 10. Gastroenterologia: Anomalias congênitas do trato gastrointestinal; doença  
do refluxo gastrointestinal; esofagite; peritonites; úlceras; sangramento gastrointestinal; malabsorção intestinal; desidratação  
aguda por  gastroenterite;  diarréia  crônica;  alergia  alimentar;  doença celíaca;  dor  abdominal  aguda e  crônica;  constipação  
intestinal;  intestino  neurogênico;  parasitoses  intestinais;  colestase;  hipertensão  portal;  hepatoesplenomegalia;  hérnias; 
apendicite  aguda.  11.  Nefrologia  e  urologia:  Infecção  urinária;  pielonefrite,  glomerulonefrites;  glomerulopatias;  síndrome 
nefrótica;  síndrome hemolítico-urêmica;  acidose tubular renal;  insuficiência renal  crônica;  doença renal  hereditária;  refluxo 
vésico-ureteral;  obstrução do trato urinário;  urolitíase; bexiga neurogênica; quimioprofilaxia.  12. Neurologia: Anamnese em 
pediatria  e  neurologia  encefalopatia  secundária  à  síndrome da imunodeficiência  adquirida;  encefalomiopatia  mitocondrial;  
paralisia  facial  periférica;  síndromes  neurocutâneas;  traumatismo  cranioencefálico;  abscesso  cerebral;  epilepsia;  cefaléia; 
afecções vasculares cerebrais;  tromboembolismo arterial  e venoso, disrafismos espinhais;  síndrome da medula presa,  lesão 
medular  adquirida,  mielite  transversa;  síndrome de Guillain-Barré;  doenças metabólicas;  distúrbios  do movimento;  doença 
neurodegenerativa;  bebê  hipotônico;  doenças  neuromusculares;  distrofias  musculares;  miopatias  metabólicas,  endócrinas, 
inflamatórias;  neuropatias  sensitivo-motoras  hereditárias;  transtornos  do  desenvolvimento  neuropsicomotor;  distúrbios  de  
aprendizagem;  distúrbios  da  comunicação;  distúrbios  comportamentais.  13.  Hematologia:  Anemias;  leucemias;  púrpuras;  
distúrbios da coagulação; pancitopenias; policitemia; neutropenia; transfusões. 14. Oncologia: Neuroblastoma; tumor de Wilms;  
tumores cerebrais, tumores ósseos; linfomas; histiocitose de células de Langerhans; tumor renal e de supra-renal; tumor de  
partes moles; tumores de células germinativas. 15. Alergia e imunologia: Dermatite atópica; urticária; síndromes de deficiência  
imunológica. 16. Reumatologia: Artrite idiopática juvenil; febre reumática; lupus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias;  
vasculites;  dermatomiosite;  esclerodermia.  17.  Ortopedia:  Lesão  de  plexo  braquial;  torcicolo;  instabilidade  atlanto-axial;  
escoliose; cifose; espondilólise; espondilolistese; discite; displasia congênita do quadril;  osteomielite; artrite séptica; sinovite  
transitória;  necrose  avascular  de  cabeça  femural;  variações  angulares,  fisiológicas,  patológicas;  síndrome  patelo-femural;  
luxações; fraturas comuns. 18. Oftalmologia: Triagem oftalmológica; estrabismo; ambliopia; conjuntivites; glaucoma congênito;  
retinopatia  da prematuridade. 19.  Otorrinolaringologia:  Otite;  deficiência auditiva;  rinite;  epistaxe;  sinusite;  adenoidite.  20.  
Dermatologia: Dermatites no recém-nascido; doenças inflamatórias e/ou alérgicas; infecção bacteriana, fúngica, viral; alterações  
pigmentares; alterações dos fâneros. 21. Emergências: Ressuscitação cardiorrespiratória; arritmia cardíaca; edema agudo de  
pulmão; embolia pulmonar aguda; emergência hipertensiva; recursos elétricos nas emergências cardiovasculares; tratamento da 
síndrome do choque; insuficiência respiratória aguda; estado de mal asmático; estado de mal epiléptico; comas; síndrome de  
hipertensão intracraniana; abdome agudo; hemorragia digestiva; distúrbio metabólico e endócrino; distúrbio hidroeletrolítico e  
acido-básico;  insuficiência  renal  aguda;  septicemia;  choque  anafilático;  angiedema;  síndrome  de  Stevens-Johnson.  22. 
Transtornos  psicológicos:  Distúrbios  psicossomáticos  e  vegetativos;  transtornos  alimentares;  transtorno  de  ansiedade;  
transtorno de humor; transtorno de comportamento disruptivo; transtorno de atenção e hiperatividade; transtorno invasivo do  
desenvolvimento;  psicofarmacologia;  negligência na infância.  23.  Considerações fundamentais em cirurgia geral:  Pré e pós-
operatório; resposta neuroendócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico; 24.  
Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação de órgãos; 25. Urgência e emergência.

 MÉDICO PNEUMOLOGISTA:  1. Anatomia e fisiologia dos sistemas respiratório e cardiovascular; 2. Malformações do 
sistema respiratório; 3. Farmacologia do Sistema Respiratório; 4. Mecanismos de defesa pulmonar, vias respiratórias superiores 
e  inferiores;  correlações  fisiopatológicas  e  clínicas;  5.  Métodos  de  diagnóstico  radiológico,  tomografia  computadorizada,  
Ressonância  Magnética,  Radiografia  Digital;  6.  Radiologia  intervencionista  do  tórax,  ultra-sonografia  do  tórax  e  cintigrafia  
pulmonar  e  interpretação  de  exames  complementares  de  apoio  diagnóstico;  7.  Métodos  de  Diagnóstico  bioquímico,  
hematológico,  bacteriológico  (microbactérias  atípicas),  imunológico,  citopatológico,  histopatológico,  funcional  (funções  e 
biópsias),  o  eletrocardiograma  em pneumologia;  8.  Anomalias  e  doenças  de  caixa  torácica  e  diafragma;  9.  Diagnóstico  e  
Tratamento:  tabagismo,  pneumonias  e  broncopneumonia,  asma  brônquica,  bronquectasias,  abcessos  pulmonares,  doença 
pulmonar  obstrutiva  crônica,  infecções  respiratórias  agudas,  Pneumopatias  intersticiais,  insuficiência  respiratória,  doenças 
pleurais,  doenças  pulmonares  difusas,  edema  pulmonar;  tromboembolismo  pulmonar,  vasculites,  síndromes  eosinofílicas;  
aspergilose broncopulmonar alérgica e alveolite alérgica extrínseca (pneumopatias de hipersensibilidade); Sarcoidose pulmonar;  
Síndrome da Angústia Respiratória no adulto (SARA), pneumotórax; 10. Doenças ocupacionais e sua relação com o sistema 
respiratório;  11.  Doenças  infecto-parasitárias  e  pneumologia;  tuberculose  pulmonar;  doenças  pulmonares  na  síndrome de 
imunodeficiência adquirida; micoses Pulmonares; 12. Câncer de pulmão e outros tumores de tórax; tumores pleurais, costais,  
partes  moles  e  outros,  tumores  do  mediastino;  13.  Transplante  de pulmão;  14.  Avaliação  do  pré  e  pós-Operatório,  risco 
cirúrgico, Fisioterapia Respiratória; 15. Síndrome Pulmão-Rim; 16. Manifestações pulmonares das colagenoses; 17. Hipertensão  
pulmonar e Cor Pulmonar; 18.Traumatismo Torácico; afogamento; 19. Apnéia do sono; 20. Principais aspectos na Pneumologia  
Infantil;  21. Urgências e emergências em pneumologia.

 MÉDICO  PSIQUIATRA:  1.  Anatomia  e  fisiologia  do  sistema  nervoso;  2.  Fundamentos  psicanalíticos:  teoria  e 
psicopatologia;  3.  Classificação em psiquiatria:  CID-10 e DSM-IV-TR; 4.  Interpretação de exames complementares  de apoio  
diagnóstico;  5.  Princípios de farmacologia clínica e terapêutica em psiquiatria;  6.  Psicofarmacologia:  indicações,  posologias, 
efeitos  adversos,  intoxicação,  interações.   7.  Concepção  psicossomática/psicoimunologia  8.  Psicopatologia:  ansiedade, 
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transtornos  obessivos-compulsivos,  síndrome  do  pânico,  transtornos  fóbicos,  transtornos  dissociativos,  doenças  bipolares,  
retardamento mental, depressão, transtorno da personalidade, transtornos da sexualidade, comportamento suicida e déficit  
cognitivo 6. Transtornos alimentares: bulimia, anorexia nervosa; 9. Transtornos Mentais Orgânicos; 10. Doenças degenerativas:  
doença de Alzheimer e outras demências; 11. Transtornos psicóticos: esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes; 12.  
Transtorno do Humor; 13.Transtornos neuróticos relacionados ao stress e somatoformes; 14. Transtornos emocionais e do  
comportamento na infância e adolescência; 15. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); 16. Álcool, tabagismo, 
outras drogas, redução de danos e dependência química no ambiente de trabalho; 17. Transtornos relacionados à saúde do  
trabalhador; 18. Psiquiatria preventiva; 19. Reabilitação psicossocial; 20. Perícia médica:  incapacidade laboral total e parcial, 
incapacidade laboral  temporária e definitiva,  capacidade laborativa  residual. 21.  Urgência e emergência em saúde mental, 
atenção à crise.

 MÉDICO REUMATOLOGISTA: 1. Anatomia e fisiologia do sistema imune; 2. Imunologia Básica - Processo Inflamatório. 
Sistema do Complemento, Interação Antígeno-Anticorpo. Genética básica - Causas Genéticas de Doenças Reumáticas; 3. Exame 
clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho; 4. Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade 5.  
Etiopatogenia,  clínica,  propedêutica  e   tratamento  da:  febre  reumática,  osteoartrose,  doença  mista  do  tecido  conjuntivo,  
esclerose  sistêmica,  síndrome  do  anticorpo  antifosfolipídeo,  lúpus  eritematososistêmico,  Síndrome  de  Sjögren,  vasculites,  
espondiloartropatias,  fibromialgia;  6)  Síndrome  do  Túnel  do  Carpo;  7.  Enfermidades  da  coluna  vertebral;  8.  Doenças  
osteometabólicas;  9.  Artrites:  artrite  infecciosa,  artrite  gotosa,  artrite  reativa,  artrite  reumatóide,  artrite  psoriática,  artrite  
microcristalina,  neoplasias  articulares,  osteoartrite;  Doenças  sistemáticas  com  manifestações  articulares;  10.  Enfermidades 
reumáticas da criança e do adolescente. 11. Urgência e emergência em reumatologia.

 MÉDICO UROLOGISTA: 1. Sistemas de distúrbios do trato urinário; 2. Exame físico do trato urinário; 3. Refluxo vésico-
uretral; 4. Infecção urinária; 5. Moléstia sexualmente transmissível; 6. Calculose urinária; 7. Câncer de bexiga, pelve e ureter; 8.  
Neoplasias renais; 9. Neoplasias da próstata; 10. Prostatites; 11. Tumores genitais; 12. Bexiga neurogênca; 13. Insuficiência renal 
crônica; 14. Doenças do pênis e uretra masculina; 15. Impotência sexual; 16. Infertilidade; 17. Hipertensão arterial renovascular;  
18. Noções sobre terapia de substituição da função renal; 19. Cirurgias; 20. Urgência e Emergência; 21. Princípios da cirurgia; 22.  
Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico; 23. Transfusão; 24. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico;  
25. Antimicrobianos em cirurgia geral; 26. Anestésicos locais. Anestesia loco regional; 27. Fios de sutura: aspectos práticos do 
seu uso; 28. Curativos: técnica e princípios básicos; 29. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência; 30.  
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias; 31. Imunologia e transplantes. Mecanismos de rejeição.

PROFESSOR G3 AII (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, ESTUDOS SOCIAIS E INGLÊS)

CONHECIMENTOS GERAIS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR):
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Compreensão  de  diferentes  gêneros  textuais,  significado  contextual  das  palavras  e  expressões. 
Sinonímia,  antonímia,  homonímia e paronímia.  Coesão,  clareza e concisão.  Vocabulário.  Nova ortografia ;  flexão nominal  e 
verbal;  emprego dos tempos e modos verbais;  vozes do verbo;  estrutura,  emprego,  funções e classificações das  palavras; 
estrutura frasal; pontuação; sintaxe de colocação; concordância e regência; crase; processos de coordenação e subordinação.
Referências Bibliográficas: 
-CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. São Paulo: Nova Fronteira, 1999. 
- FARACO e MOURA. Gramática. Ática. 
- FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
 -NICOLA, José de.; INFANTE, Ulisses. Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa. 
- OLIVEIRA, Edison de.;  LUZZATTO, Sagra.  Todo o mundo tem dúvida, inclusive você.  -PASQUALE e ULISSES.  Gramática da 
Língua Portuguesa. Scipione.
-PAVIANI, Neires M. Soldatelli, FONTANA, Niura Maria, AZEVEDO, Tânia Maris (org). Gêneros de texto: subsídios para o ensino 
em diferentes disciplinas. Caxias do Sul: Educs, 2012
- SCHFFER,  Neiva Otero (org.) Ler e Escrever: Compromisso de Todas as Áreas, 232 págs., Ed. UFRGS  
- ZANOTTO, Normélio. A nova ortografia explicada, Educs, 2008

2)  CONHECIMENTOS   PEDAGÓGICOS: 1)  O  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente.  2)  Projetos  Pedagógicos  e 
planejamento de aula. 3) Teorias Educacionais. 4) Concepções Pedagógicas. 5) Avaliação. 6) Sexualidade. 7) Drogas. 8) Fracasso  
escolar. 9) A prática educativa. 10) Formação de professores. 11) Educação de Jovens e Adultos. 12) Mídia e Educação. 13)  
Cidadania.14) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referências Bibliográficas: 
- BOYNTON, Mark. Prevenção e resolução de problemas disciplinares: guia para educadores. Artmed. 
-  BRASIL.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Parâmetros  Curriculares  Nacionais:  terceiro  e  quarto  ciclos  do  ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais – Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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- DURANTE, MARTA. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Artes Médicas. 
- FISCHER, Rosa Maria Bueno. Televisão & Educação - Fruir e Pensar a TV. Autêntica. 
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários à Prática Educativa. Paz E Terra. 
- ____________. Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Editora UNESP. 
- GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. Ática. 
- GIANCATERINO, Roberto. Escola, Professor, Aluno. Madras. 
- HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. Artmed
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção de pré-escola à universidade. Mediação. 
- _________________. O Jogo do Contrário em Avaliação. Mediação. 
- IRA, Shor & FREIRE, Paulo. Medo e ousadia. Paz e Terra. 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. Cortez. 
- MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Cortez. 
- OUTEIRAL, José. Adolescer: estudos revisados sobre a adolescência. Revinter. 
- PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Artmed. 
-  SEQUEIROS,  Leandro.  Educar  para a  solidariedade:  projeto  didático  para  uma nova cultura  de relações entre os  povos. 
Artmed.
- SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade; uma introdução às teorias do currículo. Autêntica.
- TIBA, Içami. Juventude & Drogas: anjos caídos. Integrare. 
- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem. Libertad.

3) RESOLUÇÃO CME nº 006, de 02 de dezembro de 2003 - Estabelece normas para oferta da Educação de Jovens e Adultos para 
o Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 
4) RESOLUÇÃO CME nº 013, de 19 de dezembro de 2006 – Fixa parâmetros relativos à Organização e Funcionamento do Ensino 
Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
5)  RESOLUÇÃO CME nº  019, de 31 de agosto de 2010 –  Dispõe sobre as diretrizes para  a  Educação Especial  no Sistema 
Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
6) RESOLUÇÃO CNE Nº 7, DE 14 de dezembro de 2010  -  Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
 PROFESSOR G3AII – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: 1) História da Arte: movimentos artísticos, originalidade e continuidade. 2) 

O Teatro: Manifestação teatral e sala de aula. O jogo dramático teatral na escola. 3) Didática do Ensino da Arte: A linguagem da 
arte. Produção e leitura em arte. Aprendizagem da arte. Metodologia de ensino e aprendizagem em arte. 4) Iniciação artística e 
a leitura de uma obra de arte. 5) A construção da linguagem gráfico-plástica na criança e no adolescente. 6) O ensino da arte e o 
cotidiano escolar. 7) O papel do professor no ensino da arte. 8) Educação artística e educação estética. 9) Cidadania. 10) 
Musicalização na educação básica. 11) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referências Bibliográficas: 
- BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. Ed. Cortez.
- BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. Ed. Cortez.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Arte.
-BUORO, Anamélia Bueno. O olhar em construção . Ed. Cortez
-  CUNHA,Susana  R.V.  da.  Cor,  som  e  movimento:  a  expressão  plástica,  musical  e  dramática  no  cotidiano  da  criança.  
Ed.Mediação,2004. 
- FERRAZ, Maria Heloisa C. T., FUSARI, Maria F. de Rezende. Metodologia do Ensino da Arte. Cortez. 
- GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Musicalizando a escola: música, conhecimento e educação. Ed. Escrituras (coleção 
ensaios transversais,34) 
- KOUDELA, I. D. Jogos teatrais. Perspectiva. 
- MARTINS, Miriam Celeste, PICOSQUE, Giza, GUERRA, Maria Terezinha Telles. Didática do ensino de arte: a língua do mundo: 
poetizar, fruir e conhecer arte. FTD.
 - MONTOYA, Adrian Oscar Dongo. Piaget: imagem mental e construção do conhecimento. Ed. UNESP
- MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do educador. Ed. Loyola.
- OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Ed. Campus
- PILLAR, Analice Dutra (org.). A Educação do Olhar no Ensino das Artes. Mediação. 
- PROENÇA, Graça. História da Arte. Ática. 
- REVERBEL, Olga. Um caminho do Teatro na Escola. Scipione. 
- ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam, leitura da arte na escola. Ed. Mediação.
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 PROFESSOR G3II – ESTUDOS SOCIAIS: 
I) GEOGRAFIA: 1) Meio Ambiente: A questão ambiental e as relações entre a natureza e a sociedade; As perspectivas e  

desafios da sociedade atual com relação ao meio ambiente; Mudanças Climáticas; Evolução da humanidade e o clima; Fontes de  
energia  no mundo;  Políticas Nacionais  e  Internacionais sobre mudanças climáticas;  O Brasil  e  o  meio  ambiente  Antártico.  
Recursos naturais: localização e potencialidades; Os recursos energéticos (biomassa, hidreletricidade, outras fontes de energia,  
etc)  e os recursos naturais;  Geografia e educação ambiental.  Climatologia:  camadas da atmosfera;  caracterização,  funções,  
processos  e  composição  da  atmosfera.  2)  Meio  Físico:  Forma,  dimensões,  movimentos  e  estrutura  do  Planeta  Terra; 
Caracterização do meio físico (geologia, geomorfologia, vegetação, domínios, biomas; processos erosivos e de formação do solo;  
transformações naturais e antrópicas, etc.); As paisagens naturais; Áreas degradadas: identificação e recuperação; Climatologia.  
3) Geografia Humana: Epistemologia da Geografia: conceitos e linguagem geológico-geomorfológico, metodologias, princípios e 
paradigmas;  Geografia  da  População:  aspectos  demográficos,  estrutura,  dinâmica,  migrações  e  distribuição  da  população;  
Geografia dos espaços rural e urbano; Geografia Econômica: as atividades econômicas, os blocos econômicos, a questão da 
globalização e a crise do capitalismo internacional  no início do século XXI;  Geografia política:  Os conjuntos de países e as  
relações de poder;  a  geopolítica mundial  no início do século XXI.  4)  Cartografia:  Meios de orientação e de representação  
cartográfica; Localização de pontos por coordenadas geográficas; Transformação e cálculo de escalas; Sistemas de projeções;  
Cartografia digital; A Cartografia e o ensino de Geografia. 5) Geotecnologias: Sistemas de Informações Geográficas – SIGs – e as  
técnicas  de  Geoprocessamento;  Sistemas  de  Posicionamento  por  Satélite;  Aerofotogrametria  e  Sensoriamento  Remoto;  
Aplicações  das  geotecnologias  no  ensino.  6)  Recursos  Hídricos:  O  ciclo  da  água;  Identificação  de  bacias  hidrográficas;  
Identificação  de  sistemas  de  drenagem.  O  ecossistema  costeiro  e  o  uso  racional  do  mar;  Fenômenos  oceonográficos  e  
climatológicos no Brasil; Abundância e distribuição da água doce no Planeta; Demanda da água; A água subterrânea; Processos  
aluviais; Atividades antrópicas nos recursos hídricos. 7) Ensino de Geografia: Práticas de ensino de Geografia; Estrutura dos PCN  
e o ensino de Geografia. 8) Cidadania. 9) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referências Bibliográficas: 
- ALMEIDA, Rosângela D. De; PASSINI, Elza Y. O espaço geográfico ensino e representação. Ed. Contexto, 2010.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Geografia Ensino Fundamental e Médio. 
- CAMARA, G.; CASANOVA, M.A.; HEMERLY, A.S.; MAGALHÃES, G.C.; MEDEIROS, C.M.B. Anatomia de Sistemas de Informações 
Geográficas. INPE, IBM Brasil, CPqD/TELEBRÁS, Unicamp. 
- CARLOS, A.F.A. (org); LENCIONI, S. e outros. Novos Caminhos da Geografia. Contexto. 
- CASTROGIOVANNI, A.C.; KAERCHER, N.A.; GOULART, L.B.; SCHAFFER, N.O. Um Globo em suas mãos, práticas para a sala de 
aula. UFRGS. 
- CASTRO, Irá Elias de. (org). Geografia: conceitos e temas. Ed. Bertrand Brasil. 
- GUERRA, A.J.T. Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. Ed. Bertrand Brasil. 
- GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. da C.  Geomorfologia do Brasil. Bertrand Brasil.  -_________________.  Geomorfologia e Meio 
Ambiente. Bertrand Brasil .
-_________________.Geomorfologia, uma atualização de Bases e Conceitos. Bertrand Brasil. 
- GUERRA, A.J.T.; SILVA, A.S. da; BOTELHO, R.G.M. (orgs).  Erosão e Conservação dos Solos, Conceitos, Temas e Aplicações. 
Bertrand Brasil. 
- MACHADO, M.C.S.; BRITO, T. Antártica: Ensino Fundamental e Ensino Médio. Coleção Explorando o Ensino - vol. 9. Ministério  
da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
- MOREIRA. O que é Geografia. Brasiliense. 
- OLIVEIRA, G.S.; SILVA, N.F.; HENRIQUES, R. Mudanças Climáticas: Ensino Fundamental e Médio. Coleção Explorando o Ensino - 
vol. 13. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
- SANTOS, M. Por Uma Nova Geografia. EDUSP. 
- SERAFIM, C.F.S.; CHAVES, P.T. Geografia: Ensino Fundamental e Ensino Médio: o mar no espaço geográfico brasileiro. Coleção 
Explorando o Ensino - vol. 8. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
- SUERTEGARAY, D.M.A. Notas sobre Epistemologia da Geografia. UFRGS. -TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M. de; FAIRCHILD, T.R.; 
TAIOLI, F. Decifrando a Terra. USP.

II) HISTÓRIA: 1) PRÉ-HISTÓRIA: Da Pré- História à invenção da escrita. 2) HISTÓRIA ANTIGA: Civilizações Mesopotâmia, 
Egípcia, Hebraica, Fenícia, Persa, Grega e Romana. África Subsariana. 3) HISTÓRIA MEDIEVAL: Civilizações Bizantina e Islâmica. O 
papel da igreja na Idade Média. O Império Franco. O surgimento do feudalismo. Povos do Oriente. América Pré Colombiana.  
Cruzadas.  Renascimento  do comércio.  Surgimento  da  burguesia.  4)  HISTÓRIA  MODERNA:  Surgimento do  Estado moderno.  
Mercantilismo. Grandes Navegações. Reforma e Contrarreforma. Modo de produção colonial. Revoluções Inglesa e Francesa.  
Iluminismo. Independência dos EUA. 5) HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: A crise do Antigo Regime. Independência das colônias 
americanas.  Império  Napoleônico.  Movimentos  sociais  e  nacionalistas  do  século  XIX.  Sistema  Colonial  Brasileiro  (  do  
descobrimento à independência).  Brasil  Império  (  da independência  à  República).  Partilha Afro-asiática (  Neocolonialismo).  
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Imperialismo. Brasil Republicano ( Primeira República, Era Vargas). Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Crise de 1929. Os  
regimes totalitários. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. Ditaduras Militares. Descolonização Afro-asiática. Queda do Muro de 
Berlim. África Contemporânea. Movimentos sociais e a redemocratização da América Latina. China e Índia na segunda metade 
do século XX. Conflitos do século XXI. A crise do socialismo.
Referências Bibliográficas: 
-ABREU, Martha; SOIHET, Rachel, CONTIJO, Rebeca. Cultura política e leitura do passado: historiografia e ensino da História.  Ed 
José Olympio, 2010.
- ALENCAR, Francisco; RIBEIRO, Marcus Vinício. Brasil Vivo. v. 1 e 2. Vozes. 
-AQUINO, Jacques, Deniza, Oscar. História das sociedades. Ed. Record. 37ª edição.
- ARRUDA, José Jobson de; PILETTI, Nelson. Toda a História: História geral e História do Brasil. Ática. 
-  BRASIL.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Parâmetros  curriculares  nacionais:  história  /  Secretaria  de  Educação 
Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
- CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. Civilização Brasileira. 
-COTRIN, Gilberto. História e consciência do mundo. Ed. Saraiva, 2010.
- COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. UNESP 
- COSTA, Luís César Amad; MELLO, Leonel Itaussu A. História do Brasil. Scipione. 
- FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Globo. 
- HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos. Companhia das Letras. 
- _________________. A Era dos Extremos. 1914-1991. Companhia das Letras. 
- MACEDO, José Rivair. Viver nas Cidades Medievais. Editora Moderna. 
- PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História e Vida. v. 1 e 2. Ática. 
- PILETTI, Nelson. História do Brasil. Ática. 
- PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. Brasiliense. 
-  SANTOS,  Renato Emerson dos.  (org.) Diversidade,  espaço e relações  étnico-raciais.  O Negro na Geografia  do Brasil.  Ed. 
Gutenberg, 2009.
- SERIACOPI, Gislaine; Reinaldo. História. Ática. 
- THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Companhia das Letras. 
- VALIM, Ana. Migrações: da perda da terra à exclusão social. Leandro Karnal (org) São Paulo. Contexto. 
- VICENTINO, Cláudio. História Memória Viva. v. 1 e 2. Scipione. 
- __________________. História Geral. Scipione. 
- WASSERMAN, Claúdia; GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. História da América Latina: Do descobrimento a 1900. UFRGS

PROFESSOR  G3  AII  –  INGLÊS:  Interpretação:  identificação  do  tema  central  e  das  diferentes  ideias  contidas  nos  textos. 
Estabelecimento de relações entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo,  
modo, finalidade, causa condição, consequência e comparação.  Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões  
num  contexto.  Semelhanças  e  diferenças  de  significados  de  palavras  e  expressões  (falsos  cognatos).  Aspectos 
gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo. Substantivos (contáveis e não contáveis). Flexão do 
verbo.  Significado  através  da  utilização  do  tempo  verbal  e  verbos  auxiliares.  Regência  e  concordância  verbal/nominal.  
Preposições  de  tempo/lugar.  Substantivos,  adjetivos  e  verbos  seguidos  de  preposição.  Orações  com  relação  de  causa, 
consequência,  tempo,  modo,  condição,  concessão,  comparação.  Orações  relativas.  Pronomes  interrogativos.  Frases 
interrogativas.  Metodologia e abordagens do ensino de inglês. O ensino das habilidades: ler, falar, ouvir e escrever.  Didática:  
projeto Pedagógico. Processo de ensino/aprendizagem: objetivos/conteúdos. Organização do ensino: planejamento escolar –  
ações educativas/planos e seus componentes/estratégias/tratamento do conteúdo. Processo de avaliação.
Referências Bibliográficas: 
- HASHEMI, Louise; MURPHY, Raymond. English grammar in use supplementary exercises. Cambridge: Cambridge University  
Press, 1995.
- HORNBY, A. S. Oxford advanced leamers dictionary of courrent english. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- MURPHY, Raymond. English grammar in use. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

PROGRAMADOR

CONHECIMENTOS GERAIS:
1)  LÍNGUA  PORTUGUESA:  1.  LEITURA  E  ANÁLISE  DO  TEXTO:  compreensão  do  texto,  significado  contextual  de  palavras  e 
expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. 2. FONÉTICA E FONOLOGIA:  
letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafo.  Divisão silábica,  acentuação gráfica e 
ortografia.  3.  MORFOLOGIA:  classes  gramaticais:  classificação  e  flexões.  Estrutura  e  formação  de  palavras.  4.  SINTAXE:  
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introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal  
e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde,  
mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés  
de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do  
hífen.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Banco de Dados: a)  Relacionais: conceitos, entidades, atributos; tuplas, relacionamentos, 
cardinalidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e chaves candidatas, normalização, diagrama entidade-relacionamento, b)  
PosgreSQL e MySQL: tabelas,  constraints (primary key,  foreign key,  unique key e  checks), índices,  views,  sequences, funções, 
procedimentos e tipos de dados; c) SQL: comandos DDL (Linguagem de Definição de Dados), DML (Linguagem de Manipulação 
de Dados), DCL (Linguagem de Controle de Dados, DTL (Linguagem de Transição de Dados) e DQL (Linguagem de Consulta de 
Dados); d) Controle transacional: conceitos e comandos.  2. Noções de Análise de Sistemas: a) Ferramentas CASE: uso para 
implementação de códigos em projetos orientados a objetos; b) Noções de análise e projeto estruturado de sistemas; c) Noções 
de análise e projeto orientado a objetos com UML: conceitos gerais, diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama  
de estados, diagrama de colaboração, diagrama de sequência, diagrama de atividades; diagrama de componentes; d) Qualidade  
de  software:  conceitos,  modelos  de  maturidade  em  processo  de  software,  conceitos  básicos  do  MPS.BR  e  CMMI.  3. 
Programação:  a)  Lógica:  lógica  formal,  algoritmos  e  estrutura  de  dados;  b)  Noções  de  complexidade  de  algoritmos;  c)  
Programação  estruturada  e  noções  de  depuração  de  código;  d)  Estruturas  sequenciais,  condicionais  e  de  repetição;  e)  
Programação orientada a objetos: conceitos de orientação a objetos, herança, polimorfismo, propriedades, objetos, classes,  
interfaces, métodos, encapsulamento, sobrecarga; f) Aplicações WEB: padrões de acessibilidade, arquitetura e funcionamento;  
g) Noções de mecanismos de segurança: criptografia, assinatura digital, garantia de integridade, controle de acesso, certificação  
digital; h) Projetos de interface: diagramação, usabilidade e acessibilidade; i) Noções de gestão de configuração e controle de 
versão; j) Noções de processo de testes de software: conceitos, fases, técnicas e automação de testes; k) PHP e Java: linguagem, 
características, noções de programação web e arquitetura de aplicações PHP e Java; l) Conhecimentos de AJAX, HTML, JavaScript  
e CSS. 4. Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 
computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
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ANEXO II – REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

Nome do candidato: ____________________________________________________________________________________________________

Nº da(s) inscrição(ões): __________________________________ Cargo(s): _______________________________________________________

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentando LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base 
no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________________________________________________

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ___________________________________________________________

Nome do Médico Responsável pelo laudo: __________________________________________________________________________________

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres)

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o 
tipo de prova necessário )

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.

_____________________ , ____ de ______________________ de 2012.

________________________________________________
assinatura

• o candidato deverá enviar o Requerimento juntamente com laudo médico, nos termos do item 3.4 do Edital de Abertura
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ANEXO III – REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO AFRODESCENDENTE

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

 

    DECLARAÇÃO PARA AFRODESCENDENTE  

                      

            Eu,________________________________________________, portador da carteira de identidade 

nº__________________________,  inscrito no CPF sob nº ____________________________,  DECLARO, 

nos termos e sob as penas da lei, para fins de inscrição em reserva de vagas no Concurso Público do 

Município de Caxias do Sul, que sou cidadão afrodescendente, nos termos da legislação municipal em 

vigor, identificando-me como de cor________________(negra ou parda), pertencente a raça/etnia negra.

Caxias do Sul, _______/__________/__________

_______________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

PROVA DE TÍTULOS
NOME: ___________________________________________________________________________________________________

N.º INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________

CARGO: __________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO
O candidato deverá preencher (digitado, datilografado ou em letra de forma legível) os espaços correspondentes aos títulos, em 
2 (duas) vias, tudo em conformidade com o item 10.2 do edital de abertura 02/2012.

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENCAMINHADOS (CÓPIAS AUTENTICADAS)
(a ser preenchida pelo candidato)

1. Comprovante de Pós Graduação  (mínimo 360 horas).
Quantidade: máximo 01            Valor Unitário: 2,00                Valor Máximo: 2,00

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

            

                        
         

      (a ser preenchido pela Comissão) 

2. Comprovante de Graduação em nível de Licenciatura (não vale o comprovante do curso que habilita à inscrição).
Quantidade: máximo 01            Valor Unitário: 1,75                Valor Máximo: 1,75

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

                 

         
         

(a ser preenchido pela Comissão) 

3. Comprovante de participação em curso a partir de 120 horas.
Quantidade: máximo 01            Valor Unitário: 1,50                Valor Máximo: 1,50

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

                 

         

                                             (a ser preenchido pela Comissão) 
Edital de Concurso Público nº 02/2012
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4. Comprovante de participação em curso a partir de 80 horas.

Quantidade: máximo 02            Valor Unitário: 1,125                Valor Máximo: 2,25

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

                     

        
 

(a ser preenchido pela Comissão)  

5. Comprovante de participação em cursos a partir de 60 horas.

Quantidade: máximo 02            Valor Unitário: 0,75                Valor Máximo: 1,50

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

            

         

                                                         (a ser preenchido pela Comissão) 

6. Comprovante de participação em cursos  a partir de 40 horas.
Quantidade: máximo 02            Valor Unitário: 0,50                Valor Máximo: 1,00

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

Curso:________________________________________________________________________________________________________________

Entidade:_____________________________________________________________________________________________________________

Carga Horária:_________________________________________________________________________________________________________

            

         

                                                        (a ser preenchido pela Comissão)  
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Encaminhou documento comprovando alteração de nome:      (   ) SIM                (   ) NÃO  
 
Total de comprovantes encaminhados: ___________________________________

Total de pontos pleiteados, conforme documentos encaminhados:_____________

Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas, bem como a validade dos documentos encaminhados.

 Caxias do Sul, em _____ de_______________de 2013.  

_______________________________
Assinatura do candidato

Comissão Examinadora

  _____________________________________________
                           Assinatura 

 _____________________________________________
                          Assinatura

                            Nota Final da Prova

Caxias do Sul, em ___/___/2013.
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ANEXO V – MODELO SUGERIDO DE ATESTADO MÉDICO
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

ATESTADO MÉDICO PARA PROVA DE ESFORÇO FÍSICO

Atesto que, nesta data, o(a) candidato(a) ___________________________________________________, 

portador  do RG nº _______________________  está  APTO(A)  a realizar,  sem restrições,  as  Provas  de Esforço Físico,  

descritas no item 10.5.11 do Edital de Abertura 02/2012, para o cargo de Guarda Civil Municipal, da Prefeitura Municipal 

de Caxias do Sul, sendo:

TESTE     DE     ESFORÇO     FÍSICO  

TESTE QUANTIDADE MÍNIMA TEMPO

Teste Dinâmico de Barra 05 flexões  (homem) sem limite

Flexão de Braços em 6 Apoios 20 repetições (mulher)  sem limite

Flexão Abdominal
30 flexões (homem)
24 flexões (mulher)

60 segundos

Corrida
2.400 metros (homem)
2.000 metros (mulher)

12 minutos

Em, _______, ____________________ de 2013.

Nome legível do médico responsável: ________________________________________________________

CRM: _____________________________

_________________________________________________
(assinatura e carimbo)
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ANEXO VI – REQUERIMENTO DE RECURSO E FORMULÁRIO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

REQUERIMENTO DE RECURSO (CAPA)

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________________________________

Nº DA INSCRIÇÃO:________________________________  CPF: ________________________________________________

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS
CONTRA A NOTA DA PROVA PRÁTICA
CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE ESFORÇO FÍSICO
OUTROS

INSTRUÇÕES:
1. Entregar o recurso no Protocolo Geral da Prefeitura de Caxias do Sul, localizada à Rua Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição,  
no horário das 10 horas às 16 horas.
Cada recurso conterá: 1.1. uma Capa ;

        1.2. um Formulário para cada questionamento.

2. Datilografar, digitar ou escrever em letra de forma (clara e legível), entregando o recurso de acordo com as especificações es -
tabelecidas no Edital;

3. Identificar-se apenas na Capa do Recurso;

4. Apresentar argumentação lógica e consistente.

Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.

Data: ____/____/____

___________________________________________
         Assinatura do candidato
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2012

RECURSO ADMINISTRATIVO

Se for recurso de gabarito, indicar o nº da questão: ........................................................................

Justificativa do candidato – Razões do Recurso
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