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 18 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

ANEXO IV 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Agente 
Administrativo 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA Conceitos 
Básicos, digitação básica, teclas especiais INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra 
de tarefas, ícones, o botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 
uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar arquivos/pastas, renomear 
arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. 
COMANDOS BÁSICOS DO OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 
2003, Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, copiar e colar um 
texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e sombreamento. Bordas e sombreamento, 
Inserir wordart, inserir uma tabela, 
formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, endereço, seleção, 
navegação, edição de células, configuração de Páginas e margens, verificação ortográfica, 
abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, localizar e substituir, inserir e excluir linhas e 
colunas. Conceitos sobre Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores 
Web: Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Agente de Endemias 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Específicos: Atribuições do Agente de Endemias. Noções básicas sobre as 
principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite 
Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: 
Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, 
Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, 
Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e 
Desmatamento. 
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 19 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Assistente de 
Laboratório 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Específicos: 1 Noções básicas de segurança no laboratório. 1.1 Estocagem 
de reagentes químicos. 1.2 Riscos de incêndios em solventes inflamáveis. 1.3 Misturas 
explosivas. 1.4 Reagentes perigosos pela toxidade e/ou reatividade. 2 Técnicas básicas de 
laboratório: lavagem e esterilização de vidraria e de outros matérias; preparação de amostras e 
de matérias, preparo de soluções; análises potenciométricas e espectofotométricas: manejo de 
animais em laboratório. 3 Filtração. 4 Sistemas de aquecimento e refrigeração. 4.1 Secagem de 
substâncias. 5 Uso e conservação de aparelhagem comum de um laboratório. 6 Medidas de 
peso e de volume. 7 Montagens típicas de aparelhos para destilação. 8 Eliminação de resíduos 
químicos. 9 Ética profissional.  

Assistente Social 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Histórico das concepções de assistência social no Brasil; 
conceito de assistência social enquanto política pública; caráter público das organizações 
governamentais e não governamentais; movimentos sociais contemporâneos; mecanismos de 
controle para a garantia da efetivação das políticas sociais: LOAS – ECA – Política nacional do 
Idoso - Política Nacional da Assistência Social – NOB/SUAS -  Conselhos; conhecimentos 
específicos do serviço social; conceitos de seguridade social, seguro social, riscos sociais, 
mínimos sociais, rede social / trabalho em rede, padrões de qualidade e indicadores sociais; 
análise dos processos de planejamento e intervenção social; coletivismo, associativismo, 
cooperativismo e desenvolvimento comunitário; dimensão política do exercício profissional; 
ética profissional 

Auxiliar de Dentista 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: O Programa de Saúde da Família – PSF. Prevenção em 
odontologia. Educação em saúde em odontologia. Anatomia dentária. Processo de erupção 
dos dentes. Registro odontológico. Patologias odontológicas que são problemas de saúde 
pública, e modos de prevenção. Biossegurança em odontologia. Materiais dentários. 
Instrumental odontológico. Equipamento odontológico. Odontologia a quatro mãos. 
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 20 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas 
básicas de enfermagem; Cuidado de saúde do idoso; Cuidado de saúde da criança; Cuidado de 
saúde do adulto; Assistência ao cliente em tratamento clínico; Assistência ao cliente em 
tratamento cirúrgico; Assistência à criança, a mulher e ao adolescente; Assistência ao cliente 
em situação de urgência e emergência; Assistência ao paciente em estado grave; Assistência a 
parturiente e recém-nato; Assistência ao paciente de UTI (pediátrica, neonatal, geral e 
cardíaca); Assistência ao paciente no centro cirúrgico; Atendimento de enfermagem de 
urgências e emergências pediátricas; Atendimento de enfermagem de urgências e emergências 
adulto; Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em pediatria; Atendimento de 
enfermagem médico cirúrgica em adulto. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Língua Portuguesa: 1. Leitura e compreensão de textos; Informação de pequenos textos; 2. 
Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3. Conhecimento da Língua: a) 
ortografia; b) acentuação gráfica; c) pontuação; d) masculino e feminino; e) antônimo e 
sinônimo; f) diminutivo e aumentativo. 
Matemática: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Números primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de 
numeração, sistema decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Números 
Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de 
três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações com 
Polinômios; Equações e Inequações do 1° e do 2° Graus; Sistema de medidas de comprimento, 
de superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, 
Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média 
geométrica; Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 
Conhecimentos Gerais e Locais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 
como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
Desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a 
nível nacional e internacional. 2. O Município de Serra Redonda: questões sobre os aspectos 
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município de 
Serra Redonda. 3. Atualidades em nível local e regional; Conhecimentos básicos inerentes à 
área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores 
públicos municipais. 

Coordenador 
Pedagógico 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação/Conhecimentos Específicos: 1 – Legislação da Educação 
Brasileira: Constituição Federal de 88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros 
curriculares nacionais. 3 – A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, 
política e educacional. 4 – As contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – 
Psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do 
adolescente e suas implicações prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky 
à Educação. 7 – Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – 
Planejamento educacional, de ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – 
Concepções de currículo. 10 – Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 
12 – Avaliação do ensino x aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 
15 – O cotidiano da escola: interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
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 21 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Dentista-SMS/PSF 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Caracterização de uma patologia, em odontologia, como sendo 
um problema de saúde pública. As patologias bucais atualmente reconhecidas como sendo um 
problema de saúde pública. Prevenção em odontologia. Promoção de saúde em odontologia. 
Manejo odontológico de sujeitos com necessidades especiais sob a perspectiva da 
integralidade em odontologia. O conceito de integralidade da atenção em odontologia. O 
conceito ampliado de cura em odontologia. Odontogeriatria. A abordagem de grupos 
populacionais específicos no método coletivo de intervenção. Tecnologia apropriada em 
odontologia. Epidemiologia bucal em odontologia de saúde pública. Planejamento em 
odontologia de saúde pública. Radiologia Oral e Anestesia.  Odontologia Preventiva e Social. 
Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica aplicada a odontologia. Matérias 
Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária.Ética profissional. 

Enfermeiro-PSF 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos:  Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício 
profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, 
Embriologia, Farmacologia e Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução humana, 
diagnóstico de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de 
baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e puerpério (normal e patológico) e 
amamentação. Assistência de enfermagem no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. 
Assistência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém nascido de alto risco. Patologias 
do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e 
saúde do adolescente. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização: 
vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle 
e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. 
Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. Assistência de 
enfermagem em psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de 
oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em 
situação de emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: características, 
objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. 
Atuação do enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, 
desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, 
indicações. Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, 
atuação, resultados. Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento de enfermagem.  
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 22 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Fisioterapeuta 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Reumatofisioterapia: Tratamento Fisioterapêutico na artrite 
reumatóide no adulto, na espondite, nas artroses, no ombro doloroso, nas lombalgias, nas 
lesões por esforços repetitivos (LER): Fisioterapia em Traumatologia: Tratamento 
Fisioterapêutico nas Fraturas de Colles, nas Fraturas de Colo e Fêmur, nas lesões ligamentares 
de joelho, nas lesões de menisco, nas lesões cápsulo-ligamentares de ombro: Fisioterapia 
aplicada à Pneumologia: Semiologia do sistema respiratório, avaliação funcional respiratória 
(manometria, ventilometria, peak flow), tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas (D.P.O.C.), asma, bronquiectasias, fibrose cística; treinamento muscular 
com carga linear e carga alinear, Tratamento fisioterápio pré e pós-operatório nas cirurgias 
tóraco-abdominais, nebulizações, padrões musculares respiratórios, incentivadores na 
mastectomia, no edema linfático, tratamento fisioterapêutico nos amputados de membros 
inferiores. Fisioterapia aplicada a Cardiologia: Tratamento fisioterapêutico no pré-operatório 
das cirurgias cardíacas (avaliação funcional, instruções do paciente, treinamento respiratório) 
pós-operatório: programa de Reabilitação Cardíaca: Fisioterapia aplicada a Pediatria: 
Enfermidades cirúrgicas ortopédicas em pediatria. Disfunção cerebral (Paralisia Cerebral): 
Tratamento fisioterápico nos toco-traumatismos (lesões do plexo branquial): Fisioterapia 
aplicada a Neurologia: Tratamento fisioterapêutico na paralisia facial, na síndrome piramidal, 
na Síndrome medular, na paralisia radial, paralisia cubital. 

Fonoaudiólogo 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Morfofisiologia da audição. Audiologia clínica (avaliação e 
diagnóstico). Audiologia do trabalho: Ruído e meio ambiente. Audiologia Educacional. 
Processamento Auditivo Central (avaliação e conduta terapêutica). Neurofisiologia do sistema 
motor da fala. Linguagem (conceito/ aspectos de linguagem), desenvolvimento da comunicação 
/ retardo de aquisição de linguagem (causas gerais). Relações entre o desenvolvimento da 
linguagem falada e o desenvolvimento da linguagem escrita. Avaliação da fala e da linguagem 
do pré-escolar. Avaliação e abordagem terapêutica no desvio fonológico. Avaliação e 
abordagem terapêutica nos distúrbios de leitura e escrita. Distúrbios de aprendizagem da 
linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. Fisiologia do sistema 
motor oral. Avaliação e conduta terapêutica dos distúrbios miofuncionais orais. Sucção, 
deglutição e mastigação: métodos e técnicas aplicadas à terapia. Distúrbios articulatórios: 
conceito, etiologia, avaliação e fonoterapia. Disfagias: definição, semiologia, métodos e técnicas 
aplicadas. Anatomofisiologia do sistema fonatório. Avaliação e fonoterapia dos distúrbios da 
voz. Disfonias e aspectos preventivos. Fonoaudiologia em saúde pública. Ética profissional. 
Legislação. 
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CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Maestro 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Específicos: 1. Instrumentos utilizados numa banda marcial; 2. Símbolos nacionais; 
3. Hinos e canções nacionais e de nosso Município; 4. As principais datas comemorativas, nacionais, 
estaduais (Paraíba) e municipais (Serra Redonda); 5. técnicas dos instrumentos de percussão; 6. técnicas 
dos instrumentos de sopro; 7. Argüição sobre conceitos de arranjo específico para banda marcial e 
fanfarra; 8. Argüição sobre momentos e situações cívicas. 

Médico-
PSF/Plantonista 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Medicina geral da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. 
Evolução de uma criança normal. Assistência à gestante normal e à gestante adolescente, 
identificando os diferentes níveis de risco. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
freqüentes do ciclo gravídico-puerperal. Saúde do trabalhador. Diagnóstico, prognóstico e 
conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser humano em todas as fases do ciclo 
biológico, considerando-se os critérios da prevalência, letalidade e potencial de prevenção. 
Primeiros cuidados a afecções graves e urgentes. Distúrbios psíquicos mais comuns. Patologia 
cirúrgica freqüente. Anormalidades em raio-x simples e exames laboratoriais. Encaminhamento 
de pacientes para procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos especializados. Ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 
coletivo. Promoção de estilos de vida saudáveis. Informação e educação de pacientes, 
familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e 
reabilitação das doenças. Comunicação adequada com os colegas de trabalho, os pacientes e 
seus familiares. Utilização compatível com o nível de complexidade de atuação dos recursos 
semiológicos e terapêuticos. 

Merendeira  

Língua Portuguesa: 1. Leitura e compreensão de textos; Informação de pequenos textos; 2. 
Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3. Conhecimento da Língua: a) 
ortografia; b) acentuação gráfica; c) pontuação; d) masculino e feminino; e) antônimo e 
sinônimo; f) diminutivo e aumentativo. 
Matemática: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Números primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de 
numeração, sistema decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Números 
Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de 
três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações com 
Polinômios; Equações e Inequações do 1° e do 2° Graus; Sistema de medidas de comprimento, 
de superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, 
Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média 
geométrica; Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 
Conhecimentos Gerais e Locais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 
como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
Desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a 
nível nacional e internacional. 2. O Município de Serra Redonda: questões sobre os aspectos 
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município de 
Serra Redonda. 3. Atualidades em nível local e regional; Conhecimentos básicos inerentes à 
área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores 
públicos municipais. 
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 24 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Monitor 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Específicos: Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS). O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Política Nacional de 
Assistência Social – Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). Noções sobre o Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS NOB/2005. Noções Básicas sobre os Programas PETI, Bolsa Família 
e PAIF, Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Pro Jovem, Projeto Agente Jovem. Noções 
sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição – SISAN. Programa Centro de 
Referência da Assistência Social-CRAS, funcionamento, acompanhamento e avaliação. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Política Nacional do Idoso. Noções Básicas para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Noções fundamentais de direitos humanos. 

Motorista 

Língua Portuguesa: 1. Leitura e compreensão de textos; Informação de pequenos textos; 2. 
Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3. Conhecimento da Língua: a) 
ortografia; b) acentuação gráfica; c) pontuação; d) masculino e feminino; e) antônimo e 
sinônimo; f) diminutivo e aumentativo. 
Matemática: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Números primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de 
numeração, sistema decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Números 
Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de 
três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações com 
Polinômios; Equações e Inequações do 1° e do 2° Graus; Sistema de medidas de comprimento, 
de superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, 
Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média 
geométrica; Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 
Conhecimentos Específicos: I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS 
DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 
- Conversões; 04 - Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 
- Classificação dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de 
Escolares; 06 - Dos Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das 
Penalidades; 09 - Medidas e Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - A Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de 
Sinais de Regulamentação; 04 - Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; 
DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição 
Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 
06 - Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da 
Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 - Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de 
Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 
- Sistema de Transmissão e Suspensão; 03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, 
Pneus e Chassi.  
II - CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e 
Manutenção do veículo; 02 - Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos 
Motores; 04 - Sistema de Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 
- Direção; 09 - Freios; 10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. 
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 25 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Nutricionista 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Nutrientes: Definições e classificação. Funções, digestão, 
absorção, transporte e excreção. Energia. Água. Eletrólitos. Equilíbrio ácido-base. Fontes 
alimentares. Deficiência de toxidade. Nutrição e avaliação nutricional: Conceitos. Método de 
avaliação. Primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescentes, gestante, nutriz, adulto e 
idoso. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: Nas patologias 
cardiovasculares e pulmolnares. Na patologia do sistema digestivo e glândulas anexas. Nas 
afecções endócrinas e do metabolismo. Nas patologias do sistema renal e das vias urinárias. 
Nas doenças infectoparasitárias. Nos distúrbios metabólicos. Na obesidade. Nas anemias. No 
estresse metabólico. Nas alergias e intolerâncias alimentares. Nas doenças reumáticas. Na 
desnutrição protéico-energética. Métodos de suporte nutricional. Epidemiologia dos distúrbios 
nutricionais: Obesidade. Desnutrição protéico-energética. Anemia ferropriva. Hipovitaminose A. 
Controle Higiênico Sanitário: Fundamentos microbiológicos. Contaminação. Alteração e 
conservação de alimentos. Toxinfecções alimentares. Controle sanitário na área de alimentos. 
APPCC. Técnica Dietética: Conceitos, classificação, características dos alimentos. Pré-preparo 
e preparo dos alimentos. Administração e Serviços de Alimentos e Nutrição: Planejamento, 
organização e controle. Recursos humanos e aspectos físicos das Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Lactário. Educação Nutricional: Conceito e métodos de ensino em Educação 
Nutricional. Evolução e mudanças nos hábitos alimentares. Políticas e Programa de Saúde - 
SUS: Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Programas de Atenção Integral à Saúde. 
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 26 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Operador de 
Máquinas Pesadas 

Língua Portuguesa: 1. Leitura e compreensão de textos; Informação de pequenos textos; 2. 
Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3. Conhecimento da Língua: a) 
ortografia; b) acentuação gráfica; c) pontuação; d) masculino e feminino; e) antônimo e 
sinônimo; f) diminutivo e aumentativo. 
Matemática: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Números primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de 
numeração, sistema decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Números 
Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de 
três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações com 
Polinômios; Equações e Inequações do 1° e do 2° Graus; Sistema de medidas de comprimento, 
de superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, 
Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média 
geométrica; Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 
Conhecimentos Específicos: I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS 
DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 
- Conversões; 04 - Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 
- Classificação dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de 
Escolares; 06 - Dos Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das 
Penalidades; 09 - Medidas e Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - A Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de 
Sinais de Regulamentação; 04 - Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; 
DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição 
Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 
06 - Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da 
Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 - Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de 
Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 
- Sistema de Transmissão e Suspensão; 03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, 
Pneus e Chassi.  
II - CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e 
Manutenção do veículo; 02 - Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos 
Motores; 04 - Sistema de Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 
08 - Direção; 09 - Freios; 10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. 
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 27 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Professor de 
Educação 
Básica I  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
CIÊNCIAS: Diversidade dos seres vivos. Ciclo Vital e os Elementos da natureza: ar, água, 
rocha e solo. Fenômenos naturais. Relações ecológicas. Homem X Meio. Corpo Humano, 
Higiene e Saúde. Temas Transversais: ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, 
pluralidade cultural. (cinco questões) 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Conceitos fundamentais do saber histórico: fato histórico, sujeito 
histórico e tempo histórico. Geografia: objeto de estudo e categorias (paisagem, território e 
lugar). Divisão social do trabalho. Sociedade e Cultura. Tempo social (formação, história do 
país, estado e município) e físico (ordenação, duração e simultaneidade). Brasil: 
Transformações sociais, econômicas, políticas e administrativas. Espaço: localização, 
orientação, representação e organização. (cinco questões) 
MATEMÁTICA: Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e organização em 
agrupamentos. Sistema de numeração decimal, operações fundamentais. Análise, 
interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos significados das 
operações. Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e 
estimativas. Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e 
aplicações na resolução de problemas do cotidiano. Números racionais: Operações, 
representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em situações problemas. 
Sistema monetário brasileiro. Geometria: Figuras planas, sólidos geométricos e suas 
propriedades. Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações. 
Medidas: Cálculos com unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. 
Perímetros, áreas e volumes. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em 
tabelas e gráficos. Média, moda e mediana.  
(cinco questões) 
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 28 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

PEB II – Ciências 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: Meio Ambiente. Água, Solo e Ar. Higiene e Saúde: noções 
básicas. Doenças Endêmicas. Ecologia: Seres Vivos, Cadeias e Teias  Alimentares, Energia e 
Ciclos Biogeoquímicos, Equilíbrio de Ecossistemas, Interações nas Comunidades. Educação 
Ambiental. Seres Vivos: Reinos da Natureza, Vírus. Citologia, Histologia, Corpo Humano: 
Nutrição, Digestão, Circulação, Respiração, Excreção, Sistemas de Regulação, Reprodução, 
Hereditariedade, Evolução. Química: Materiais da Natureza, Misturas, Estrutura Atômica, 
Tabela Periódica, Ligações Químicas, Funções Químicas, Reações Químicas. Física: 
Cinemática, Dinâmica, Óptica, Termologia, Eletricidade, Ondas e Magnetismo. Ética, Saúde, 
Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo. 

PEB II – Educação 
Artística  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: 1 – Teoria da Arte: História da arte-educação no Brasil; 
fundamentos da arte-educação; significados da arte. 2 – História da Arte: Origem, 
características; principais obras e artistas dos estilos da arte: renascentista, barroco, 
impressionista, expressionista e da arte brasileira (século XIX, moderna e contemporânea). 3 – 
Modalidades Artísticas – Desenho/Pintura: composição plástica e seus elementos, estudo das 
cores; Música: o som (fontes sonoras, qualidade do som, nomes dos sons musicais), a voz 
(classificação vocal, tipos de conjunto), música folclórica e popular brasileira (nacional e 
paraense); Teatro: história do teatro no Brasil. 4 – Noções Geométricas: ponto, linha, reta, 
plano; figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. 



Concurso Público 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 29 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

PEB II – Educação 
Física  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: 1 – Educação Física no contexto histórico e cultural. 2 – Os 
conteúdos nas aulas de Educação Física Escolar: jogo; esporte; capoeira; ginástica; dança. 3 – 
Os procedimentos didático-metodológicos do Ensino da Educação física. 4 – As concepções e 
as tendências pedagógicas da Educação Física. 5 – As concepções abertas no Ensino da 
Educação Física Escolar. 6 – O lúdico nas aulas de educação Física. 7 – O esporte no contexto 
escolar. 8 – As concepções do esporte. 9 – O fenômeno esportivo enquanto realidade 
educacional. 10 – A Educação e a Educação Física 11 – A relação do corpo no contexto 
escolar. 12 – A criança e a atividade física: aspectos psicomotores, psicossociais e biológicos. 
13 – As capacidades motoras nas aulas de educação Física. 14 – As atividades rítmicas e 
expressivas nas aulas de Educação Física. 15 – Avaliação do processo ensino-aprendizagem 
em Educação Física. 

PEB II – Geografia  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: Espaço, Sociedade, Natureza, Orientação, Localização, Posição 
(hemisfério, trópicos, meridiano principal, paralelos, distâncias, fuso horários). As escalas e as 
projeções; As grandes paisagens naturais; Os modos de produção e a organização do espaço; 
Desenvolvimento técnico - Científico e suas implicações; Visão ecológica e sociedade; Questão 
ambiental e sustentabilidade; Teorias da População; Paraíba - microrregiões. Globalização, 
Mercosul, Brasil , potencia regional, as regiões Geoeconômicas (Nordeste, Centro-Sul e 
Amazonia), blocos econômicos. Industrialização; Urbanização; Celação Campo/Cidade; 
Terceirização da economia; A natureza como fonte de recursos (recursos naturais, vegetais, 
minerais e energéticos passíveis de serem utilizados pelo homem). Camada de Ozônio. 
Geografia política e Geopolítica mundial; Surgimento do capitalismo e o comércio internacional. 
A crise econômica mundial e a segunda guerra mundial. O pós-guerra e a ordem mundial 
bipolaRua a guerra fria. A expansão geográfica das empresas multinacionais e a nova DIT. Os 
movimentos migratórios; concentração da riqueza e expansão da pobreza. A geografia das 
lutas sociais: Nacionalismo e racismo. Conflitos étnicos e religiosos; A exclusão social: os sem 
terra, sem teto, sem emprego. 
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 30 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

PEB II – História  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: Escravismo na Antigüidade: Grécia, Roma; As religiões na 
antiguidade; Feudalismo. 2 – A Expansão Comercial: Os contatos com a Ásia, África e 
Américas. 3 – O Brasil e o Sistema Colonial: O Sistema Econômico, A organização político 
administrativa. 4 – O Fim do Sistema Colonial: Contexto Europeu; As Revoluções Americana e 
Francesa; O fim do colonialismo na América Espanhola e América Portuguesa. 5– A 
Industrialização: As transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. 6 – O 
Imperialismo: América Latina; África; Ásia. 7 – A 1ª Guerra Mundial; A revolução socialista na 
URSS; A crise de 1929; As recuperações econômicas; O projeto das democracias liberais; O 
projeto dos regimes autoritários – Japão, Alemanha e Itália. 8 – O Brasil no modo de produção 
capitalista na 1ª e 2ª Repúblicas. 9 – A Descolonização: Ásia; África. 10 – O Brasil de 1930 a 
1964; O neocolonialismo; A globalização e o neo-liberalismo; Os Governos Militares. A Nova 
República. 11 – O imaginário amazônico. 12. O ideário Republicano. 13 – Os reflexos de 30 na 
Paraíba; 14 – Os meios de ocupação recente da Amazônia: grandes projetos, biodiverside e 
globalização. 

PEB II – Inglês  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: 1 – The simple present and the simple present continuous. 2 – 
The simple past and the past continuous. 3 – To be going and the simple future tense. 4 – 
Possessive adjectives and pronouns. 5 – The passive voice. 6 – Some any, no and their 
compounds. 7 – Prepositions – Combinations. 8 – False cognate words. 9 – The present perfect 
and the past perfect tense. 10 – Comparative and superlative. 11  Comprehension and 
vocabulary – Intermediate level. 12 – Leitura compreensiva e interpretação de textos. 
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 31 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

PEB II – Matemática  

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: 1. Objetivo do ensino de matemática nas séries iniciais do 
ensino fundamental e em suas diferentes modalidades  
2. Número naturais e racionais. O conceito de número natural e o sistema de numeração 
decimal. Representação fracionária e decimal de números racionais. Operações com números 
naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números racionais. 
Propriedades das operações. Algoritmos para as operações. Resolução de problemas.  
3. Figuras planas e espaciais: polígonos e poliedros. Classificação dos triângulos segundo lados 
e ângulos. Paralelogramos, losangos, retângulos e quadrados. A circunferência. Prismas, 
pirâmides, cilindros, cones e a esfera. Poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro. 
4. Medidas. Unidades e conversões de medidas de comprimento, superfície, massa e 
capacidade (volume), tempo e temperatura. Sistema monetário. 
Tratamento de informação e estatística: listas de dados, tabelas de dupla entrada e gráficos. 
Interpretação de gráficos. 
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 32 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

PEB II – Português 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Fundamentos da Educação: 1 – Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 
88 (Arts. 205 a 214); Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 
9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 2 – Parâmetros curriculares nacionais. 3 – A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 4 – As 
contribuições das tendências pedagógicas para a educação. 5 – Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações 
prático-pedagógicas. 6 – As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 7 – Pedagogia de 
Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais atitudinais. 8 – Planejamento educacional, de 
ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 9 – Concepções de currículo. 10 – 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 11 – Gestão Democrática. 12 – Avaliação do ensino x 
aprendizagem. 13 – O fracasso escolar. 14 – A educação inclusiva. 15 – O cotidiano da escola: 
interdisciplinaridade, conselho de classe e conselho escolar. 
Conhecimentos Específicos: 1. Análise e compreensão de textos, para reconhecer, entre 
outros aspectos: o tema ou a idéia global do texto ou, ainda, o tópico de um parágrafo; o 
argumento principal defendido pelo autor; a distinção entre informação principal e informação 
secundária; o objetivo ou a finalidade pretendida; a síntese de seu conteúdo global; as 
características do tipo ou do gênero textual; a função (referencial, expressiva, apelativa, 
estética) que desempenham; a fidelidade de paráfrases a seus segmentos de origem; os 
elementos que compõem uma narrativa (espaço, tempo, personagem principal, personagens 
secundários, conflito, solução); características do texto poético; relações de intertextualidade; 
informações explícitas e implícitas presentes no texto; o nível (registro formal ou registro 
informal) da linguagem; relações semânticas (causalidade, temporalidade, conclusão, 
comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição) estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações; elementos seqüenciadores que asseguram a continuidade do 
texto; relações de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia e relações de 
parte/todo); efeitos (de ênfase, contraste, ironia, atenuação, dúvida, humor) pretendidos pelo 
uso de certos recursos lexicais e gramaticais; usos metafóricos e metonímicos das palavras e 
expressões; marcas típicas da oralidade informal. 2. Morfossintaxe: processos de formação de 
palavras; significado de radicais, prefixos e sufixos; neologismos e estrangeirismos; 
expressões idiomáticas; colocação das palavras na oração; regência e concordância verbal e 
nominal. Conjugação de verbos irregulares; 3. A questão do preconceito lingüístico. variações 
dialetais e de registro. marcas lingüísticas a partir das quais se pode identificar o autor, o 
destinatário do texto ou o tipo de relações sociais existente entre eles; Princípios da norma 
padrão escrita: ortografia, acentuação gráfica, pontuação. 

Psicólogo 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: O binômio saúde/doença: A produção social da saúde. A 
psicossomática nos dias de hoje: Origem/conceito. Evolução/objetivos. A psicossomática e a 
formação do psicólogo. A relação profissional de saúde/usuários do sistema de saúde. A 
Psicologia nas instituições de saúde: funções/papéis/atividades do psicólogo. 
Objetivos/estratégias da prática psicológica. O psicólogo e a equipe de saúde: A importância da 
visão interdisciplinar. O psicólogo e a saúde mental: a saúde mental no Brasil: origem/evolução. 
Saúde mental, psicossomática, trabalho. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. 
Transtornos mentais e de comportamento; Transtornos neuróticos de personalidade e de 
comportamento em adultos e com início na infância e adolescência. Principais formas de 
intervenções terapêuticas. Relações Humanas no Trabalho, processo de comunicação, 
desenvolvimento interpessoal e organizações. Fases do Desenvolvimento Humano. 
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 33 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Recepcionista 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Matemática: Operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, possibilidades, seqüência numérica, 
sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria. 
Conhecimentos Básicos de Informática: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA Conceitos 
Básicos, digitação básica, teclas especiais INICIANDO O WINDOWS: Área de trabalho, barra 
de tarefas, ícones, o botão iniciar, todos os programas, meu computador., exibir o conteúdo de 
uma pasta, criando pastas. WINDOWS EXPLORER: Selecionar arquivos/pastas, renomear 
arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. 
COMANDOS BÁSICOS DO OFFICE 2000, 2003; WORD: Introdução ao Microsoft Word 2000, 
2003, Salvar um documento, formatar um texto, abrir um documento, recortar, copiar e colar um 
texto. Desfazer e refazer. Inserir figura, bordas e sombreamento. Bordas e sombreamento, 
Inserir wordart, inserir uma tabela, 
formatar uma Tabela EXCEL, CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, endereço, seleção, 
navegação, edição de células, configuração de Páginas e margens, verificação ortográfica, 
abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, localizar e substituir, inserir e excluir linhas e 
colunas. Conceitos sobre Planilhas. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A INTERNET. Navegadores 
Web: Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Técnico em 
Enfermagem – 
PSF/SMS 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. 
Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação. 
Saúde Pública: Organização de serviços de saúde no Brasil: Sistema único de Saúde – 
Princípios e Diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação, medidas de controle e 
tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 
estratégico. 
Conhecimentos Específicos: Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas 
básicas de enfermagem; Cuidado de saúde do idoso; Cuidado de saúde da criança; Cuidado de 
saúde do adulto; Assistência ao cliente em tratamento clínico; Assistência ao cliente em 
tratamento cirúrgico; Assistência à criança, a mulher e ao adolescente; Assistência ao cliente 
em situação de urgência e emergência; Assistência ao paciente em estado grave; Assistência a 
parturiente e recém-nato; Assistência ao paciente de UTI (pediátrica, neonatal, geral e 
cardíaca); Assistência ao paciente no centro cirúrgico; Atendimento de enfermagem de 
urgências e emergências pediátricas; Atendimento de enfermagem de urgências e emergências 
adulto; Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em pediatria; Atendimento de 
enfermagem médico cirúrgica em adulto. 
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 34 EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

MANUAL DO CANDIDATO 
MANUAL DO CANDIDATO 

Vigilante 

Língua Portuguesa: 1. Leitura e compreensão de textos; Informação de pequenos textos; 2. 
Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3. Conhecimento da Língua: a) 
ortografia; b) acentuação gráfica; c) pontuação; d) masculino e feminino; e) antônimo e 
sinônimo; f) diminutivo e aumentativo. 
Matemática: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Números primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de 
numeração, sistema decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Números 
Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de 
três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações com 
Polinômios; Equações e Inequações do 1° e do 2° Graus; Sistema de medidas de comprimento, 
de superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, 
Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média 
geométrica; Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 
Conhecimentos Gerais e Locais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 
como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
Desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a 
nível nacional e internacional. 2. O Município de Serra Redonda: questões sobre os aspectos 
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município de 
Serra Redonda. 3. Atualidades em nível local e regional; Conhecimentos básicos inerentes à 
área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores 
públicos municipais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


