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1. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. 

Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. 

Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras: 

sinônimos, antônimos, denotação e conotação.  

 

 

1.2 MATEMÁTICA 

Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 

Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 

Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo 

e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos. 

Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de 

figuras planas, volumes de sólidos. 

 

1.3 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  

 

 

1.4 LEGISLAÇÃO  

- Lei Municipal n.º 255, de 30 de outubro de 2013;  

- Lei Municipal n.º 370, de 23 de maio de 2019. 

- Lei Complementar Municipal n.o 001, de 30 de dezembro de 1994 e suas alterações. 

 
1.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 01: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ASB 

Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Funções do Auxiliar de 

Saúde Bucal; Esterilização: úmida e a seco; Instrumentais: cirúrgico e dentística; Radiologia: 

Posição do filme e revelação; Endodontia: Materiais e instrumentais 
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2. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 

indicativo de crase. Uso dos porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 

homônimos e parônimos. Classes de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. 

Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes 

átonos. Figuras de Linguagem. 

 

2.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

2.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

2.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  

 

2.5 LEGISLAÇÃO  

- Lei Municipal n.º 255, de 30 de outubro de 2013;  

- Lei Municipal n.º 370, de 23 de maio de 2019. 

- Lei Complementar Municipal n.o 001, de 30 de dezembro de 1994 e suas alterações. 

 

 

2.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 02: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Sistemas de abastecimento de água. 

Qualidade da água. Tratamento de água de abastecimento. Controle de poluição da água. 

Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuárias. Resíduos sólidos e limpeza 

pública. Sistemas de drenagem urbana. Vigilância em saúde sanitária. Controle de zoonoses. 

Educação ambiental. Vigilância Sanitária e Ambiental. Combate a doenças, doenças 

epidêmicas. Cuidados com a saúde. Hábitos alimentares. Higiene. Conhecimentos inerentes 

ao Programa Saúde da Família. Fatores relacionados à qualidade de vida. Relações Humanas. 

Atendimento ao Público. Atendimento às famílias. Saúde preventiva. Noções do Código de 

Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá – Lei Municipal n.º 

079/2003, de 04 de dezembro de 2003. Lei Municipal n.o 046, de 18 de novembro de 2002, e 

suas alterações.  
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CARGO 03: AUXILIAR DE FISCAL DE TRIBUTOS 

Conhecimentos Básicos de Direito Tributário. Limitações constitucionais do poder de tributar. 

Tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa 

e passiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e constituição. 

Lançamento: conceito e modalidades de lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito tributário e suas 

modalidades. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa, certidão 

negativa com efeito de positiva. Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003 (dispõe 

sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza). Lei Municipal n.o 046, de 18 de 

novembro de 2002, e suas alterações. Lei Municipal Complementar n.o 006, de 03 de outubro 

de 2017. Lei Municipal Complementar n.o 007, de 22 de dezembro de 2017. Lei Complementar 

nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações (Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte). Conhecimentos Básicos em Auditoria Contábil/Fiscal. Auditoria 

interna e auditoria independente. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e 

erro. Risco de Auditoria. Supervisão e controle de qualidade. Avaliação dos controles internos. 

Avaliação do sistema contábil. Aplicação de procedimentos de auditoria. Amostragem, 

estatística em auditoria. Estimativas Contábeis. Relaório circunstanciado. Normas de auditoria 

independente. Normas de auditoria interna. Conhecimentos Básicos de Contabilidade Geral: 

conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuário e funções. Patrimônio: conceito, bens, 

direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos 

contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço patrimonial: 

apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Tipos de 

sociedades. 

 

 

CARGO 04: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. 

Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Relações 

humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia. 

Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais 

vitais, Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. 

Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 

soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de 

pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. 

Oxigenioterapia. Curativo. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 

paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 

reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de 

emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 

convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de 

transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 

parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-

parto, parto e puerpério. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

CARGO 05: TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Operações farmacêuticas. Filtração, tamisação, trituração e extração. Cálculos em 

farmacotécnica. Sistema métrico decimal: medidas de massa e volume. Formas de expressão 

de concentrações na manipulação farmacêutica. Obtenção e controle de água purificada para 

farmácia com manipulação. Armazenamento e conservação de medicamentos. Princípios 

básicos de farmacotécnica. Formassólidas, semi‐ sólidas e líquidas. Incompatibilidades 

químicas e físicas em manipulação farmacêutica. Controle de qualidade físico‐químico em 
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farmácia com manipulação. Legislação sanitária e profissional. Conduta ética dos profissionais 

da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos 

acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos 

de Saúde e Segurança no Trabalho. 

 

CARGO 06: TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

Anatomia e escultura dental; Prótese parcial fixa; Prótese removível; Prótese total; Prótese 

adesiva; Aparelhos ortodônticos; Materiais odontológicos; Materiais e técnicas de moldagem 

e modelagem; Materiais restauradores e protéticos estéticos; Equipamento e instrumental 

protético; Noções básicas de oclusão dentária; Aspectos relativos à atuação profissional; 

Atribuições do técnico de laboratório de prótese dentária; Exercício ético e legal da função de 

técnico em prótese dentária no Brasil. Princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

 

3. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (EXCETO CARGOS DE PROFESSOR) 

 

3.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 

Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 

Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão 

Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. 

Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da 

crase. Operadores argumentativos e modalizadors textuais.  

 

3.2 INFORMÁTICA 

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 

de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 

Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 

Firewall. Procedimentos de backup.  

 

3.3 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  

 

3.4 LEGISLAÇÃO  

- Lei Municipal n.º 255, de 30 de outubro de 2013;  

- Lei Municipal n.º 370, de 23 de maio de 2019. 

- Lei Complementar Municipal n.o 001, de 30 de dezembro de 1994 e suas alterações. 

 

3.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 07: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 

NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO E DE DIREITO DO TRABALHO: 1. Sistema Tributário 

Nacional (arts. 145 a 162 da Constituição Federal). Dos Princípios Gerais. Limitações 

Constitucionais ao Poder de Tributar. Dos Impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do 

Distrito Federal. Dos Impostos dos Municípios. Da Repartição das Receitas Tributárias. 2. 

Código Tributário Nacional – CTN. Disposição Preliminar. Disposições Gerais. 3. Competência 
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Tributária: Disposições Gerais; Limitação da Competência Tributária; Impostos. 4. Taxas. 5. 

Contribuição de Melhoria. 6. Normas Gerais do Direito Tributário. 6.1. Legislação Tributária: 

Disposições Gerais; Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da Legislação Tributária; 

Interpretação e Integração da Legislação Tributária. 6.2. Obrigação Tributária: Disposições 

gerais; Fato gerador; Sujeito ativo; Sujeito passivo; Responsabilidade tributária. 6.3. Crédito 

Tributário: Disposições Gerais; Constituição do crédito tributário; Suspensão do Crédito 

Tributário; Extinção do Crédito Tributário; Exclusão do Crédito Tributário; Garantias e 

Privilégios do Crédito Tributário. 6.4. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa; 

Certidões negativas. 6.5. Tributação, finanças e orçamento. 6.6. Disposições Finais e 

Transitórias. 7. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/88). 8 Da relação 

de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. 9 Do contrato individual de 

trabalho: conceito e características. 10. Da Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização 

lícita e ilícita. Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. 

CONTABILIDADE GERAL: 1. Princípios fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo 

Conselho Federal, Resolução CFC 750/93 e alterações conforme Resolução CFC 

1.282/2010). 2. Teoria da Contabilidade: conceito e objetivos da Contabilidade. 3. Conta: 

conceito, classificação, teorias, funções e estrutura das contas. 4. Sistema de Contas. Plano 

de Contas. Regime de competência e regime de caixa. Escrituração: conceito e métodos. 5. 

Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 6. Provisões: férias, 13º salário, 

devedores duvidosos, contingências passivas. 7. Balanço Patrimonial. 8. Classificação das 

contas. 9. Demonstração do Resultado do Exercício. 10. Demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados. 11. Patrimônio Líquido e suas teorias. CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios 

fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10, do Conselho Federal de Contabilidade: 

Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento 

e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, 

Demonstrações Contábeis; Consolidação das Demonstrações Contábeis; Controle Interno; 

Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em 

Entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, 

sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura 

básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de 

acordo com a Lei 4.320/64. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: 

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

execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento 

orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 

Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de 

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

Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto 

93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. ); 

Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº 116/2003 – ISS; Decreto nº 

3000/99 – IRRF. 

 

CARGO 08: ASSISTENTE SOCIAL 

Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do 

Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero. 

A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência; 

saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com 

deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo 

e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho 

e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e 

demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação 

em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de 

Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica 
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e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na 

área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente. 

O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas, 

processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da 

Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em 

Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em 

Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência 

Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei 

do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso. 

Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS 

n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que 

altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência 

de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009. 

 

CARGO 09: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 

CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de 

uma empresa; A avaliação dos ativos e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. 

CONTABILIDADE PÚBLICA - Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; Receita e 

Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; Sistemas de Controle Interno e 

Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL -Normas brasileiras para o exercício da 

auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito do trabalho; execução do 

trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 

Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas 

à execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e 

certificados de auditoria. Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. 

Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. 

Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. Revisão analítica. 

Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 

Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações 

contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação 

dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. 

Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas 

constitucionais e legais. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - Fontes e Hierarquia 

da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de 

Sociedades; Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos e suas espécies; Créditos 

Tributários; Contratos de trabalho em relação aos empregos; Direitos Trabalhistas; 

Conhecimentos de direito financeiro: Lei 4320/64; Conhecimentos de processos de licitação: 

Lei No 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988. 

Imposto Territorial Rural – ITR - DIREITO TRIBUTÁRIO - 1. Sistema Tributário Nacional. 

Princípios gerais e princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. 

Imunidades: conceito, espécies, aspectos objetivos e subjetivos, alcance, interpretação. 2. 

Competência tributária. Competência tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, 

dos Municípios e do Distrito Federal. Competência tributária residual. Conflito de competência. 

3. Tributo: conceito, espécies: Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo 
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compulsório, contribuições sociais ou para fiscais. Classificação: vinculados e não vinculados. 

Funções: fiscal, extrafiscal, para fiscal. 4. Da repartição de receitas tributárias. 5. Direito 

Tributário: conceito, natureza, fontes, finalidade. Normas gerais de Direito Tributário. 

Legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração. Normas 

complementares. 6. Obrigação tributária. Conceito, natureza e espécies: principal e acessória. 

Hipótese de incidência e seus elementos: pessoal, espacial, temporal, material, quantitativo. 

Fato gerador, alcance, efeitos. Sujeitos da obrigação tributária. Substituição tributária. 

Convenções particulares. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. 

Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos sucessores, de terceiros, dos sócios. 

Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 7. Crédito tributário. Conceito e 

natureza. Constituição do crédito tributário. Lançamento: natureza, modalidades: declaração, 

homologação, ofício. Eficácia, revisão, arbitramento. Suspensão do crédito tributário. 

Conceito. Moratória. Depósito. Reclamações e recursos. Liminar e tutela antecipada. Extinção 

do crédito tributário. Modalidades. Pagamento. Compensação. Transação. Remissão. 

Prescrição e decadência. Decisão administrativa e decisão judicial. Exclusão do crédito 

tributário. Isenção e anistia. Isenção e imunidade. Isenção e não incidência. Isenção e 

remissão. Garantias e privilégios do crédito tributário. Fraude à execução. Preferências. 8. 

Sigilo fiscal. 9. Administração tributária. Fiscalização. Certidões negativas. Inscrição em Dívida 

Ativa: Requisitos. Dívida Ativa: Liquidez, certeza, exigibilidade, exequibilidade e legislação 

correlata. 10. Regime Jurídico dos Impostos de competência dos Municípios: Imposto Predial 

e Territorial Urbano, Imposto Sobre Serviços; Imposto de Transferência de Bens Imóveis. 11. 

Execução fiscal. Lei no 6.830/80 e alterações posteriores. Medida Cautelar Fiscal. Lei no 

8.397/92 e alterações posteriores. 12. Mandado de Segurança, Ação Anulatória, Declaratória, 

Cautelares, Antecipação de Tutela, Embargos e demais ações cabíveis em matéria tributária 

e legislações correlatas. Código Tributário Municipal de São Miguel do Guamá - Lei 

Complementar n.º 084/03, de 24 de dezembro de 2003. Lei Municipal 345/2015, de 29 de 

dezembro de 2015. 

 

CARGO 10: ENFERMEIRO 

Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. 

Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. 

Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de 

enfermagem. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Administração de materiais e 

enfermagem. Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. Teorias 

administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 

funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência 

de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e 

do serviço. Administração do processo de cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da 

Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da 

criança, programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de 

enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de 

enfermagem e para o trabalhador. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de 

enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de 

enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e pediátrico em 

emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes adultos e 

pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastroenterológicos, 

metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos. 

Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do 

politraumatizado. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Atendimento de urgência 

e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, 

gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não-intencionais, violência e 

suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de coluna, músculo-

esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico 

e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: 
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hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e 

eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 11: ENGENHEIRO CIVIL 

Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; NBR13133/1994 – Execução 

de Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais 

(concreto, aço, madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrosanitárias e 

elétricas. Execução e projeto de Fundações e Contenções. Mecânica dos solos. Execução e 

Projeto de instalações especiais e Telefonia. Instalação de Elevadores. Execução e Projeto de 

Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. Execução e Projeto de instalações de 

Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, estações de tratamento de 

esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação 

normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil. 

Programação de obras. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: 

levantamentos quantitativos. Planejamento e cronograma físico– financeiro: PERT–CPM. 

Gerenciamento de obras. Construção. Procedimentos normalizados de: organização do 

canteiro de obras; execução de fundações (fundações rasas e fundações profundas). 

Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações industrializados, vedações pré–moldadas; 

estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e 

revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações 

especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 

emissão de fatura etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, 

aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e serviços 

terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; Irrigação e drenagem, barragens, canais. Solos e obras 

de terra (barragens, estradas, aterros etc.). Saneamento básico e saneamento ambiental 

(disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de Infraestrutura urbana e rural. 

Estradas e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia legal. 

Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação específica para obras de engenharia 

civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. 

Elaboração de orçamentos. Normas Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. 

Noções de geoprocessamento. Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de 

Avaliação de imóveis urbanos. Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador 

– AutoCAD. Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da ABNT. 

Normalização de serviços. 

 

 

CARGO 12: FARMACÊUTICO 

Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional. Aquisição de medicamentos. Gestão 

de estoque. Padronização de medicamentos. Sistemas de distribuição de medicamentos. 

Política de medicamentos legislação para o setor farmacêutico. Problemas relacionados a 

medicamentos. Dispensação hospitalar e ambulatorial. Farmacocinética e mecanismos de 

ação de fármacos. Farmacologia clínica e terapêutica. Interação medicamentosa. Atenção 

farmacêutica e farmácia clínica. A farmácia e o controle de infecções hospitalares. 

Farmacovigilância. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 13: FISCAL AMBIENTAL 

O meio ambiente na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Pará e na Lei 

Orgânica do Município de São Miguel do Guamá. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da 

política nacional de meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e competências. 
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Politica Municipal do Meio Ambiente do Município de São Miguel do Guamá (Lei Municipal n.º 

333, de 05 de dezembro de 2016). Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua 

regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder 

de polícia. Código de Posturas do Município de São Miguel do Guamá (Lei Municipal nº 046/02 

e suas alterações). Plano Diretor de Desenvolvimento de São Miguel do Guamá (Lei Municipal 

nº 346, de 29 de dezembro de 2016). Lei Municipal de São Miguel do Guamá nº 263/14, 

poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 

10151/2000: Acústica –Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – Procedimento. Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código Florestal 

Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e reserva legal no Código Florestal Brasileiro. 

Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Política Nacional 

de Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). 

Resolução CONAMA 237/97. Lei Municipal de São Miguel do Guamá nº 157/2009, sobre o 

Fundo Municipal de Meio Ambiente. Lei Municipal nº 212/2011, pelo Decreto 62/15 gestão 

integrada de Resíduos Sólidos. 

 

 

CARGO 14: FISCAL DE TRIBUTOS 

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Conceito de juros e regimes de capitalizações. Capitalização 

simples: cálculo de juros e montantes. Valor atual e valor nominal. A operação de desconto 

simples: racional (por dentro), comercial (por fora) e bancário. Equivalência entre taxa de juro 

e taxa de desconto. NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO: Natureza e evolução do 

conhecimento administrativo. Processos gerenciais e as relações com os fatores humano, 

tecnológico e econômico. Gestão por processo. Estrutura e funcionamento da administração 

pública. Relação Estado e sociedade civil. Tendências de modernização e novos modelos de 

gestão da administração pública. Uso de controles e indicadores de produtividade. 

Administração orçamentária. Período administrativo e exercício financeiro, gestão financeira. 

Receita orçamentária e extraorçamentária. Despesa orçamentária e extraorçamentária. 

Classificação da receita e da despesa. Fases administrativas da receita e da despesa 

orçamentária. Controle interno e controle externo na administração pública: importância, 

finalidade, características. DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceitos de teoria do Estado. 

Princípios do Estado Democrático de Direito. Conceito de Constituição. Regras materialmente 

constitucionais e formalmente constitucionais. Tipos de Constituição. O Direito Constitucional 

e os demais ramos do direito. Poder constituinte originário e derivado. Controle de 

constitucionalidade. Controle judiciário difuso e concentrado. Ação declaratória de 

constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição da República 

Federativa do Brasil: Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos. O 

habeas corpus. O mandado de segurança. O direito de petição. O mandado de injunção. A 

ação popular. A ação civil pública. O habeas data. Direitos sociais. Cidadania plena e 

participação político-social. Direitos Humanos: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

dignidade humana e justiça. Nacionalidade. Direitos políticos. Organização político 

administrativa. O federalismo no Brasil. Repartição de rendas. Repartição de competências. 

Competências constitucionais: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Intervenção nos 

estados e Municípios. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis. 

Separação de poderes. Sistemas de governo. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 

Judiciário. Ministério Público. Processo legislativo. Defesa do Estado e as instituições 

democráticas. Princípios gerais da atividade econômica e financeira. Sistema Tributário 

Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração 

Pública. Conceito. Estrutura legal dos Órgãos Públicos. Natureza e fins da Administração. 

Agentes da Administração. Princípios básicos da Administração: legalidade, moralidade, 

impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Papel das políticas públicas como 

elemento indutor do desenvolvimento da sociedade. Conceituação de ética e moral. Poderes 

e deveres do administrador público. Poderes Administrativos: poder vinculado e poder 
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discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 

Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. Espécies. Validade. Formalidade. 

Motivação. Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de Legalidade. 

Organização Administrativa: Administração direta e indireta. Agências executivas e 

reguladoras. Servidores públicos. Classificação e Regime Jurídico. Normas constitucionais 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Barcarena. Cargos públicos. 

Provimento em cargo público. Direitos e vantagens dos servidores públicos. Deveres e 

responsabilidades. Sindicância e processo administrativo. Os direitos do administrado. 

Comparação entre o controle administrativo e judiciário. Princípios básicos da defesa 

administrativa do contribuinte. Processo Administrativo. A responsabilidade civil do Estado. Lei 

8.429/1992 – Improbidade Administrativa; Imperícia, Negligência e Fraude. DIREITO 

EMPRESARIAL: A atividade empresarial. O regime jurídico da livre iniciativa. Registro da 

empresa. Livros comerciais. Estabelecimento empresarial. Nome empresarial. Disciplina 

jurídica da concorrência. Classificação dos títulos de crédito. Classificação das sociedades 

empresárias. Desconsideração da personalidade jurídica. Sociedades contratuais. Tipos 

sociais. Sociedades anônimas: classificação, constituição, integralização do capital social, 

órgãos societários e administração, controle, resultados sociais, extinção e modificação. 

Princípios de teoria geral dos contratos mercantis. Tipos contratuais mercantis. Aplicabilidade 

do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Teoria geral da falência. 

Caracterização do estado falimentar, efeitos da falência quanto aos bens do falido e aos 

direitos dos seus credores, recuperação judicial e extrajudicial. Crimes falimentares. Lei 

11.101/2005. O comércio eletrônico. DIREITO TRIBUTÁRIO: Receitas Públicas. Sistema 

Tributário Nacional: previsão constitucional; atribuição de competência tributária, princípios 

constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar. Matérias reservadas à previsão por 

lei complementar. Tributos de competência da União. Tributos de competência dos Estados e 

do Distrito Federal. Tributos de competência dos Municípios. Os impostos em espécie. 

Repartição das receitas tributárias: receita da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. Receitas dos Estados distribuídas aos Municípios. Tratados e convenções 

internacionais. Legislação tributária: lei complementar, lei ordinária, lei delegada; decretos 

legislativos, resoluções do Senado Federal; atos normativos de autoridades administrativas: 

decretos e despachos normativos do executivo, resoluções administrativas, portarias, 

decisões administrativas. Métodos de interpretação. Vigência, aplicação, interpretação e 

integração da legislação tributária. Interpretações sistemática, teleológica e outras. As normas 

do Código Tributário Nacional. Tributo: definição e espécies. Impostos, taxas, contribuição de 

melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Obrigação tributária: principal e 

acessória: conceito. Aspecto objetivo: fato gerador, hipótese de incidência tributária: incidência 

e não incidência, isenção, imunidade, domicílio tributário. Aspecto subjetivo: competência 

tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária; sujeito passivo: contribuinte e responsável; 

responsabilidade solidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações; 

substituição tributária. Elemento valorativo: base de cálculo, alíquota. Crédito tributário: 

lançamento: efeitos e modalidades. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 

Função socioeconômica dos tributos. Sonegação Fiscal. Importância dos documentos fiscais. 

Administração tributária: fiscalização, regulamentação, competência, limites, procedimentos. 

Dívida ativa: certidão negativa. Repetição de indébito. Informações e sigilo fiscal. Lei 

Complementar 116/2003 e sua lista de serviços. CONTABILIDADE GERAL: Legislação básica 

(Lei Federal n.o 6.404/76). Contabilidade: conceituação, objetivos, campo de atuação e 

usuários da informação contábil. Escrituração contábil: método das partidas dobradas, contas 

patrimoniais e de resultado, lançamentos contábeis, estornos, livros contábeis obrigatórios, 

documentação contábil. Escrituração e fechamento de Livro Caixa, diário, balancetes analítico 

e sintético. Plano de contas. Componentes do patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. 

Ativo: estrutura, conceitos, evidenciação, formas e métodos de avaliação, tratamento contábil 

específico das contas, das participações societárias e das provisões incidentes, composição, 

formação, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas 

contábeis, critérios e métodos para companhias fechadas e abertas, métodos de avaliação, de 
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tratamento contábil, e processo de reavaliação de bens, controles patrimoniais, processo de 

provisionamento e de tratamento das baixas e alienações. Passivo: estrutura, conceitos, 

evidenciação, formas e métodos de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e 

tratamento das provisões. Patrimônio líquido: itens componentes, evidenciação, métodos de 

avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de evidenciação, distribuição dos 

resultados, constituição e reversões de reservas, ações em tesouraria, alterações e formação 

do capital social. Variação do patrimônio líquido: receita, despesa, ganhos e perdas. Apuração 

dos resultados: conceitos, forma de avaliação e evidenciação. Balanço patrimonial: estrutura, 

forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais grupamentos. Resultados de 

exercícios futuros: conceito, contas passíveis de classificação em resultados de exercícios 

futuros, critérios de contabilização e apresentação. Demonstração do resultado do exercício: 

conteúdo e forma de apresentação. Apuração e procedimentos contábeis para a identificação 

do resultado do exercício. Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados. Tratamento 

contábil e apuração dos resultados dos itens operacionais e não-operacionais. Resultado bruto 

e resultado líquido. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: conteúdo, forma de 

preparação e forma de apresentação, destinação e distribuição do resultado de exercício. 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido: conteúdo, itens evidenciáveis e forma de 

apresentação. Demonstração de origens e aplicações de recursos: conceitos envolvidos, itens 

componentes, forma de evidenciação, conceito de Capital Circulante Líquido e apuração do 

resultado ajustado. Consolidação das demonstrações contábeis: conceitos e objetivos da 

consolidação, critérios, obrigatoriedade, tratamento dos resultados não-realizados e das 

participações dos minoritários, procedimentos contábeis para elaboração. Demonstração do 

fluxo de caixa: conceitos, principais componentes, formas de apresentação, critérios e 

métodos de elaboração e interligação com o conjunto das demonstrações contábeis 

obrigatórias. AUDITORIA. Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Auditoria 

interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, responsabilidades e 

atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. 

Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos 

de auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. 

Processamento eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Parecer do auditor. Fraude e erro. 

Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, 

saldo credor na conta caixa, suprimentos não comprovados, diferenças em levantamentos 

quantitativos por espécie, diferenças em levantamentos econômicos ou financeiros, omissão 

do registro de pagamentos efetuados. Auditoria das contas de resultado: receitas, despesas e 

custos. FINANÇAS PÚBLICAS. Atividade financeira do Estado: conceito, características e 

finalidades Receitas Públicas: conceito, classificação, categoria, fontes e estágios. Dívida 

ativa: conceito, inscrição, cobrança. Receitas patrimoniais. Receitas tributárias: impostos, 

taxas de poder de polícia, taxas de serviços públicos, contribuição de melhoria, preço público 

e contribuições. Receitas de Transferências Constitucionais: Índice de Participação dos 

Municípios no ICMS – IPM-ICMS, Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Cota Parte 

do IPVA e Cota Parte do ITR: conceitos constitucionais, regras gerais, regras específicas, 

critérios de distribuição. Valor Adicionado Fiscal do ICMS – VAF-ICMS. Conceito e aplicação. 

Lei Municipal n.o 046, de 18 de novembro de 2002, e suas alterações. Lei Municipal 

Complementar n.o 006, de 03 de outubro de 2017. Lei Municipal Complementar n.o 007, de 22 

de dezembro de 2017. Código Tributário Municipal de São Miguel do Guamá - Lei 

Complementar n.º 084/03, de 24 de dezembro de 2003. Lei Municipal 345/2015, de 29 de 

dezembro de 2015. 
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CARGO 15: FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 

fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 

Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 

Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. 

Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência 

fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio-

respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e 

tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica. 

Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 

Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 

ambiente de trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 16: FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais. Audiológia Clínica: 

Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Avaliação Audiológica. Otoemissões Acústicas. 

Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema motor da Fala. Funções Neurolinguísticas. 

Desenvolvimento da Linguagem. Estimulação Essencial. Deformidades Craniofaciais: 

Características Fonoaudiológicas; Avaliação Miofuncional; Tratamento Fonoaudiológico. 

Distúrbios da Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia. Distúrbios de 

Linguagem, da Fala e da Voz decorrentes de fatores neurológicos, psiquiátricos, psicológicos 

e socioambientais. Desvios Fonológicos. Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas. 

Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição - 

Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional. Tratamento fonoaudiológico das desordens 

relacionadas ao sistema estomatognático e Ética Profissional. Distúrbio Articulatório, 

Disfluência. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 17: PEDAGOGO 

Projeto pedagógico, planejamento e planos. Avaliação Escolar. Interação escola-

famíliacomunidade. Importância dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa: 

ensino, estudo ativo, relações professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade. 

Direitos humanos. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9394/96). Gestão do 

Processo de Ensino e Aprendizagem. A ensino centrado em conhecimentos contextualizados 

e ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo 

de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do 

professor e dos avanços da aprendizagem do aluno. O reforço e a recuperação: parte 

integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de 

características, de necessidades e de ritmos dos alunos. Os ambientes e materiais 

pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. 

Educação e Sociedade: a sociedade e as outras ciências; estado e sociedade; a relação 

homem, escola e sociedade; educação como redenção da sociedade. Função Social da 

Escola. O Conhecimento: concepções e tipos; as formas de apropriação da realidade; os 

métodos; o conhecimento da escola. O construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e 

Educação: psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento - fases de 

desenvolvimentos; infância e adolescência; a hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia 

da aprendizagem; avaliação aluno x aprendizagem x professor; problemas de aprendizagem. 

Avaliação do processo de ensino e de natureza humana, cidadania e liberdade, dignidade e 

respeito à vida escolar como instrumento de formação do cidadão. Pluralidade Cultural e 

Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: combate ao desmatamento, crimes 

ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na infância. Trabalho e Consumo: 
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a exploração do trabalho Infanto-Juvenil.  aprendizagem. Relações interativas em sala de aula. 

Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Ética e Cidadania. 

 

 

CARGO 30: PSICÓLOGO 

Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, 

técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de 

Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças 

ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças 

orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes 

psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. 

Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos, 

relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, 

personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes 

multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 

Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho 

Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. 

Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre 

grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na 

lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade. 

Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 

psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e 

atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção 

psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial 

aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do 

tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos 

básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos. 

Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo 

(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações: 

estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura 

e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas 

organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade 

de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano 

nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 

Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de 

desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: 

objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 

avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

n.o 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB n.o 9394/96. 

 

 

CARGO 31: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, 

materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. 

Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta 

Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. 

Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia 

cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento 

terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia 

ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – Positivistas, 

Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, 

fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico – 
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ocupacional. Trabalho Social com famílias. Construção Social da Violência. Princípios da 

Intersetorialidade. Trabalho Rede. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 

8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB n.o 9394/96. 

 

 

CARGO 32: VETERINÁRIO 

Anatomia, Fisiologia e Patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 

interesse na produção de alimentos de origem animais; sanidade animal: enfermidade que 

acontecem os animais; procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Inspeção 

sanitária dos produtos de origem animal como fator de qualidade; boas práticas de fabricação 

e análise de perigos e pontos críticos de controle; higiene e tecnologia dos produtos de origem 

animal e seus requisitos regulamentares; água de abastecimento e sua significação higiênica 

nos produtos de origem animal; Legislação Federal e procedimentos de inspeção e controle; 

enfermidades do homem transmitidas através dos alimentos de origem animal; padrão de 

identidade e Qualidade dos produtos de origem animal; desenvolvimento de programas de 

saúde animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de epidemiologia; 

análise de risco; bioestatística; principais programas de erradicação de doenças em execução 

no país; doenças nas listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (OIE); clínica 

médica; enfermidades transmissíveis; métodos de amostragem e análise de produtos de 

origem animal; legislação Federal sobre reprodução animal; controle de produtos veterinários; 

conhecimentos sobre organismos e Fóruns Internacionais (OIE, OMC, FAO); noções básicas 

sobre normas e procedimentos operacionais em vigilância agropecuária nacional. Saúde 

Pública e principais zoonoses; normas e procedimentos do responsável técnico; vigilância 

sanitária. Acidentes com animais peçonhentos. Noções do Código de Vigilância Sanitária da 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - Lei Municipal n.º 079/2003, de 04 de dezembro 

de 2003. 

 

 

4. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (CARGOS DE PROFESSOR) 

 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 

Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 

Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão 

Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. 

Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da 

crase. Operadores argumentativos e modalizadors textuais.  

 

4.2 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

1. Educação como direito social público. 2. O contexto educacional e histórico da escola 

pública; 3. Política educacional brasileira; 4. Organização e gestão democrática da Educação 

Básica no Brasil; 5. Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – 

práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; 6. O Projeto Político-pedagógico: 

concepções, funções, características, estratégias de construção; 7. Concepções de currículo 

e interdisciplinaridade; 8. Projetos de ensino e de aprendizagem; Função social da escola: 

Relação escola e sociedade; 9. Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e 

desenvolvimento humano; 10. A afetividade como elemento mediador da aprendizagem; 11. 

Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; técnicas, meios e 

avaliação; 12. Educação e diversidade; 13. Educação e inclusão – a integração de alunos com 

necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 14. Direito 

à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; 15. Educação, direitos humanos e 

cotidiano escolar; 16. Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de 
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Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC – Prova Brasil); 17. A Teoria Histórico Cultural de Vygotsky; 18. A Teoria de 

Jean Piaget. 19. Pedagogia de Projetos. 

 

4.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 

de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 

Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 

Firewall. Procedimentos de backup.   

 

 

 

4.4 LEGISLAÇÃO 

- Lei Municipal n.º 255, de 30 de outubro de 2013;  

- Lei Municipal n.º 311/2015, de 05 de outubro de 2015;  

- Lei Municipal n.º 370, de 23 de maio de 2019. 

- Lei Complementar Municipal n.o 001, de 30 de dezembro de 1994 e suas alterações. 

 

 

4.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 18: PROFESSOR DE ARTES 

O ensino de arte na Educação Básica. 2. O significado da Arte na Educação. 3. A Arte como 

conhecimento. 4. As linguagens artísticas e suas especificidades (Arte Visuais, Música, Teatro 

e Dança). 5. Arte, Cultura e Sociedade. 6. Tendências pedagógicas e o Ensino da Arte: 

Tendência Idealista- Liberal; Tendência Realista-Progressista. 7. Os fundamentos 

teóricosmetodológicos no aprender e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se 

interrelacionam no planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de 

comunicação, avaliação); Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 8. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes. 

 

 

CARGO 19: PROFESSOR DE BIOLOGIA 

1. Biologia celular e molecular. 2. Continuidade e evolução da vida na Terra. 3. Hereditariedade 

e natureza do material genético. 4. Estudo dos vírus, bactérias, protistas e fungos. 5. 

Características gerais e evolução dos vegetais. 6. Características gerais e evolução dos 

animais. 7. Estrutura básica e fisiologia dos sistemas humanos. 8. Os seres vivos e o ambiente: 

populações, comunidades e ecossistemas. 9. Ecologia humana: saúde do homem em seu 

ambiente. 10. Biotecnologia e qualidade de vida do homem. 

 

 

CARGO 20: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

O ensino de Ciências Naturais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os eixos temáticos: 

Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade e Terra e Universo; A busca 

de informação em fontes variadas: observação, experimentação e textos; Instrumentos 

facilitadores das aulas de Ciências. Uso de recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

Planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. Vida e ambiente: Conceitos básicos 

em ecologia, populações e Comunidades. Ecossistemas: do ar, do solo e das águas. 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 16 / 19 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
EDITAL N.º 01/2019, DE 06 DE JUNHO DE 2019 
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Problemas Ecológicos Contemporâneos. Seres vivos; Anatomia e fisiologia humana. Terra e 

Universo: matéria, propriedades e estados físicos e químicos. Elemento químico: classificação 

periódica. Energia: mecânica, térmica, sonora, luminosa e elétrica. 

 

 

CARGO 21: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e Ciência da 

Motricidade Humana; Educação Física, Desenvolvimento Humano no Ensino Fundamental; 

Educação Física e Cultura Corporal; Educação Física e Esporte Escolar; Educação Física e 

Saúde; Educação Física e Cidadania. 2. A Educação Física Formal e a Educação Física Não-

formal 3. Possibilidades de atividades lúdicas: a ludicidade, o lazer e a recreação escolar a) 

Jogos b) Brinquedos c) Brincadeiras. 4. Conteúdos e Metodologia: a) Jogo b) Esporte c) 

Ginástica d) Lutas e) Atividades rítmicas. 5. Possibilidades de experiências prático-teóricas: 

cognitivas, sociais e afetivas: a) competição b) cooperação c) sociabilização; 6. Educação 

Física e Educação Inclusiva. 7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Educação Física 

para a Educação Básica. 

 

 

CARGO 22: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR 

A construção dos conhecimentos matemáticos e científicos pela criança. Desenvolvimento das 

noções de tempo e espaço pela criança. O cotidiano na construção do conhecimento histórico 

e geográfico. O lúdico na aprendizagem. A recreação e os jogos no desenvolvimento infantil. 

O papel das Artes na educação infantil. A rotina na educação infantil. Educação inclusiva na 

educação infantil. Literatura infantil. Corporeidade e aprendizagem na educação infantil. 

Avaliação na Educação Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Paradigma construtivista do processo ensino-aprendizagem; Alfabetização e letramento; 

Alfabetização de jovens e adultos; Andragogia e o aluno adulto; A pedagogia de Paulo Freire; 

Psicogênese da língua escrita; Fundamentos da utilização de recursos didáticos no ensino-

aprendizagem – livro didático, Material Dourado, ábaco, quadro valor de lugar, tabuada de 

Pitágoras, Tangran, barras de Cuisinaire, geoplano, blocos lógicos, sólidos geométricos, 

mapas, alfabeto móvel, tecnologias de informação e comunicação – escrita, radiofônica, 

televisiva e computacional; Prova Brasil – matriz de referência de Língua Portuguesa– tópicos 

e descritores para o 5º ano (ou 4ª série) do Ensino Fundamental; Prova Brasil – matriz de 

referência de Matemática– temas e descritores para o 5º ano (ou 4ª série) do Ensino 

Fundamental. 

 

 

 

CARGO 23: PROFESSOR DE FÍSICA 

1. A construção de competências e habilidades no ensino-aprendizagem da Física. 2. 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Física. 3. Mecânica: 3.1. Dinâmica 

da partícula; 3.2. Dinâmica do corpo rígido; 3.3. Leis de conservação; 3.4. Momento linear, 

momento angular e energia; 3.5. Trabalho e energia; 3.6. Oscilações: movimento harmônico 

simples e amortecido; 3.7. Oscilações forçadas e ressonância; 3.8. Ondas: princípio de 

superposição; 3.9. Ondas estacionárias; 3.10. Ressonância; 3.11. Estática e dinâmica dos 

fluidos; 3.12. Gravitação. 4. Termodinâmica: 4.1. Calor, trabalho e 1a Lei da Termodinâmica: 

teoria cinética dos gases; 4.2. Entropia e 2ª Lei da Termodinâmica; 4.3. Transformações 

reversíveis e irreversíveis; 4.4. Máquinas térmicas; 4.5. O ciclo de Carnot. 5. Eletricidade: 5.1. 

Campo Elétrico; 5.2. Lei de Gauss; 5.3. Potencial elétrico; 5.4. Corrente elétrica; 5.5. Campo 

magnético; 5.6. Fluxo de campo magnético; 5.7. Campo magnético produzido por correntes; 

5.8. Força de Lorentz; 5.9. A lei de Biot-Savart; 5.10. Lei de Ampere; 5.11. Lei de Faraday; 

5.12. Ondas eletromagnéticas. 6. Óptica - a natureza da luz: 6.1. Modelo corpuscular e 

ondulatório; 6.2. A luz e as demais radiações; 6.3. Processos luminosos de interação luz-
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matéria: reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização da luz; 6.4. Óptica 

da visão. 7. Física moderna - o nascimento da teoria quântica: 7.1. Quantização e constante 

de Planck; 7.2. Dualidade onda-partícula; 7.3. A natureza ondulatória da matéria. 

 

 

CARGO 24: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Evolução do pensamento geográfico; Sociedade, natureza e território: do meio natural ao meio 

técnico-científico informacional; As ações humanas sobre a natureza; O espaço geográfico 

mundial e brasileiro: processo de industrialização; O processo de urbanização; O espaço 

agrário; O papel do Estado na organização do espaço; A dinâmica demográfica; Globalização 

e geopolítica; O ensino de Geografia: princípios metodológicos; O uso de representações 

cartográficas. Complexo regional da Amazônia. 

 

 

 

CARGO 25: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Ensino de História: saber histórico escolar; Metodologias do ensino de História; Trabalho com 

documentos e diferentes linguagens no ensino de História; Conhecimento histórico 

contemporâneo: saber histórico e historiografia; História e temporalidade; História do Brasil e 

a construção de identidades; Historiografia brasileira e a História do Brasil; História nacional, 

regional e local; História da América e suas identidades; Lutas sociais e identidades sociais, 

culturais e nacionais; História do mundo Ocidental: legados culturais da antiguidade clássica, 

convívios e confrontos entre os povos e culturas na Europa Medieval; História africana e suas 

relações com a Europa e a América; Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. 

 

 

 

CARGO 26: PROFESSOR DE INGLÊS 

1. Tempos e modos verbais; 2. Verbos modais; 3. Substantivos, adjetivos, artigos e advérbios; 

4. Grau comparativo e superlativo; 5. Formação de palavras, prefixos e sufixos; 6. Estratégias 

de leitura; 7. Inferência de significado; 8. Referência pronominal; 9. Compreensão geral do 

texto; 10. Reconhecimento de informações específicas; 11. Capacidade de análise e síntese; 

12.Tipos de texto; 13. Marcadores do discurso; 14. Coerência e elementos de coesão; 15. 

Principais expressões idiomáticas; 16. Noções de métodos de abordagens para o ensino de 

inglês com língua estrangeira (EFL). 

 

 

 

CARGO 27: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Literatura: 1-A linguagem literária: características do texto literário. 1.1- gêneros literários: 

lírico, dramático, épico. 1.2- O Barroco no Brasil: características, a poesia lírica, a poesia sacra, 

a poesia satírica. 1.3- O arcadismo no Brasil: características literárias, principais poetas 

árcades brasileiros 1.4- O Romantismo no Brasil: a primeira geração romântica, a segunda 

geração romântica, o romance urbano 1.5-realismo e naturalismo no Brasil: características 

literárias, A obra de Machado de Assis, Aluisio de Azevedo e Raul Pompéia. 1.6-O 

Parnasianismo no Brasil: características literárias, poemas de Alberto de Oliveira, Raimundo 

Correia e Olavo Bilac 1.7- O simbolismo no Brasil: características literárias, a estética 

simbolista, principais autores. 1.8- O Modernismo no Brasil: o primeiro momento modernista 

no Brasil, A semana de arte moderna, o segundo momento modernista no Brasil, a poesia e a 

prosa modernista, 1.9- O pós-modernismo no Brasil. 2 Leitura e produção de texto 2.1-Gêneros 

textuais, 2.2-Intertextualidade, 2.3-Inferência textual, 2.4-A narrativa: o ciclo narrativo, 

verossimilhança interna e externa, 2.5-Estrutura da narrativa, 2.6-Descrição: a enumeração, a 

comparação, o contraste, 2.7- Dissertação: a argumentação, a estrutura do texto persuasivo, 
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2.8- Coesão: coesão referencial, elipse, substituição, coesão lexical, coesão sequencial, 2.9- 

Coerência textual: as relações de sentido, a relação entre coesão e coerência, 2.10- Recursos 

estilísticos (aspectos textuais, gramaticais e convenções da escrita) 2.11- Distinção entre fato 

e opinião. 3- Análise Linguística e construção do sentido 3.1- A língua e linguagem: os signos 

linguísticos, 3.2- Variação e norma: as variedades regionais e sociais, as variedades 

estilísticas, 3.3- os elementos da comunicação: funções da linguagem, 3.4- ortografia oficial: 

regras ortográficas, acentuação gráfica, 3.5-processos de formação das palavras, 3.6-efeitos 

de sentido: conotação e denotação, 3.7-figuras de linguagem: metáfora, metonímia, catacrese, 

sinestesia, sinédoque, comparação, elipse, anáfora, pleonasmo, hipérbole, eufemismo, 

prosopopéia, ironia, antítese, paradoxo, gradação, 3.8-classes de palavras, 3.9- relações de 

sentido entre palavras: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, 3.10-colocação 

pronominal, 3.11- pronomes relativos, 3.12- as estruturas da língua: frase, oração e período, 

3.13-termos essenciais da oração, 3.14- termos integrantes da oração, 3.15-termos 

assessórios, 3.16- relações de sentido no interior do período, 3.17- concordância e regência: 

concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 3.18- pontuação, 3.19-regras que 

definem o uso ou a não utilização da crase, 3.20- sintagmas, 3.21- morfemas, 3.22-processos 

de coordenação e subordinação dos períodos, 3.23- funções sintáticas e papeis semânticos 

das palavras. 4- Fundamentos para o Ensino de Português. 5-Concepções de Linguagem. 6- 

Abordagem Metodológica para a Aquisição da Leitura e da Escrita. 

 

 

CARGO 28: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

1. História da Matemática. 2. Ensino de Matemática na Escola de Ensino Fundamental e 

Médio. 3. Metodologia para o ensino de Matemática. 4. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, 

racionais, reais e complexos. 5. Representação e relação: pertinência, inclusão e igualdade. 

Operações: união, intercessão, diferença e complementar. 6. Funções: Definição, domínio, 

imagem, gráficos, crescimento e decrescimento, Tipologia, função injetora, sobrejetora, 

bijetora, par e impar, Função composta e inversa. 7. Funções: 1° grau (afim e linear), 2° grau 

(quadrática), modular, exponencial, logarítmica e polinomial. 8. Operações algébricas com 

funções polinomiais. 09. Trigonometria. Arcos e ângulos. Relações no círculo trigonométrico. 

Redução ao 1° quadrante. Operações com arcos. Relações métricas e trigonométricas no 

Triângulo. Funções trigonométricas diretas. Equações trigonométricas. 10. Análise 

combinatória. Teorema fundamental da contagem. Agrupamentos simples: arranjos, 

combinação e permutação. Binômio de Newton. 11. Noções de probabilidade. Experiência, 

espaço amostra e evento. Definição, propriedades e operações de probabilidade. 

Probabilidade condicionada. 12. Noções de estatística. Conceito, universo estatístico e 

amostra(média, mediana, variável e desvio padrão). Frequência e amplitude. Representação 

gráfica. Medidas de posição e dispersão. Sequência. 13. Progressões aritméticas. 

Progressões geométricas. 14. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Conceito, 

igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes. Definição, propriedades e cálculo 

dos determinantes. Definição, classificação, discussão e resolução de sistemas lineares. 

Sistema de inequação linear. 15. Geometria analítica. Ponto, reta e circunferência. Movimentos 

no plano: rotação, reflexão e translação. 16. Geometria espacial. Ponto, retas e plano no 

espaço. Poliedros convexos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro. 

 

 

CARGO 29: PROFESSOR DE QUÍMICA 

Propriedades gerais e específicas da matéria. Estados da matéria e mudanças de estado. 

Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias Químicas: classificação. Leis ponderais 

e volumétricas. Fórmulas químicas: mínima, centesimal e molecular. Hipótese de Avogrado: 

estudo físico dos gases. Cálculo estequiométrico. Modelos Atômicos. Estrutura Atômica. 

Evolução dos modelos atômicos. Estrutura eletrônica e Tabela periódica: propriedades 

periódicas e aperiódicas. Ligações químicas e estrutura molecular. Polaridade das ligações. 

Interações Intermoleculares. Compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais, óxidos e hidretos. 
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Tipos de reações químicas: classificação e balanceamento. Soluções e dispersões. 

Concentração das soluções. Diluição e mistura de soluções. Análise volumétrica e 

gravimétrica. Propriedades coligativas das soluções. Termoquímica: entalpia, lei de Hess, 

entropia e energia livre. Reações eletroquímicas e suas aplicações tecnológicas. Cinética, 

equilíbrio químico e pH. Radioatividade e energia nuclear. Estudo dos compostos de carbono. 

Características gerais dos compostos orgânicos. Estrutura e propriedade dos compostos 

orgânicos. Principais funções orgânicas. Isomeria e Reações Orgânicas. 


