PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EDITAL N° 04/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A N E X O II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Português
Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica:
significação das palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo. Morfologia: artigo, adjetivo,
substantivo, numeral, pronome, verbo, preposição, conjunção, estrutura e formação das palavras.
Fonologia: Fonema, encontros vocálicos, encontros vocálicos e consonantais, sílabas, acentuação
gráfica, regra de acentuação, separação silábica, ortográfica, pontuação. Sintaxe: sujeito, predicado.

Matemática
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas
envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário
brasileiro. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão
proporcional. Regras de três simples.
Porcentagem. Geometria: forma, perímetro, área, volume,
ângulo. Sistema de medidas legais. Resolução de situações-problema. Perímetro. Equações de 1° e 2°
grau. Juros simples.

Conhecimentos Gerais
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos
meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia
do Brasil e do Município de Itapiranga. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas
teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de Itapiranga, Estatuto do Servidor de Itapiranga. Legislação
federal aplicável aos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, artigos do 1º ao 16º;
Capítulo VII, artigos 37 ao 41.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Produtos
de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em
geral. Noções de segurança no trabalho. Boas práticas de segurança. Noções de primeiros socorros.
Tipos de limpeza. Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Técnicas de limpeza. Atividades específicas
teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de Itapiranga, Direitos e Deveres do Funcionário Público.
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MERENDEIRA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho. Alimentação e Nutrição:
classificação e função dos alimentos; molhos e temperos; aprimoramento e balanceamento de
cardápios; confecção de alimentos quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais
utilizados; preparação dos alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras
máquinas; guarda de utensílios, equipamentos e de materiais de limpeza. Estocagem, conservação,
distribuição e transporte corretos dos alimentos; planejamento da merenda. Merenda Escolar – sua
especificidade. Higiene na Manipulação de Alimentos: cuidados com o ambiente onde é preparada a
merenda; higiene e limpeza pessoal e de utensílios; uso de vestimenta adequada ao manipular
alimentos; higiene pessoal; controle higiênico sanitário dos alimentos; contaminações. Tratamento e
destino do lixo; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e roedores. Prevenção de Acidentes.
Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. Atividades específicas teóricas
inerentes ao cargo, Lei orgânica de Itapiranga, Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de
primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndio.
VIGIA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Defesa Pessoal. Direitos Humanos e Relações humanas no trabalho. Prevenção e combate a incêndio.
Primeiros Socorros. Radiocomunicação e alarmes. Sistema de Segurança Pública. Atendimento ao
público. Lei nº 8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atividades específicas
teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de Itapiranga, Direitos e Deveres do Funcionário Público.

GARI - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes
do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de
gari. Noções básicas de atendimento ao público.

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos
obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de
aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes.
Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle.
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas.
Simbologia. Meio Ambiente. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica e Estatuto
do Servidor Público do município.
PEDREIRO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Noções básicas de
cálculo: área, perímetro e volume; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de massas;
Noções de assentamento de tijolos.
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CARPINTEIRO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estudar as características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações para estabelecer
a sequência das operações a serem executadas. Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos
adequados para verificar a obediência e as especificações pré-determinadas. Efetuar o levantamento de
materiais, selecionando-os e preparando-os, de acordo com os trabalhos a serem realizados. Afiar
ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar. Anotar os materiais a serem
utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compras, de
forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais
como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas. Selecionar materiais
reutilizáveis. Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços. Zelar pela segurança
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos
serviços. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de
trabalho. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior. Observar e atender as NRs em especial 35 e 10.
MECÂNICO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Funcionamento de um automóvel; principais partes de um automóvel - Motor e carburadores, injeção
eletrônica. Motor diesel - Ignição, resfriamento e lubrificação - Embreagem, caixa de mudanças e
diferencial - Freios, rodas e pneus - Instalação elétrica básica, luzes e gerador - Suspensão e direção;
Localização de avarias e manutenção (Os reparos e regulagens necessárias): - Motor - Carburador Sistema de resfriamento - Ignição - Sistema de arrefecimento - Lubrificação - Transmissão - Freios Rodas e pneus - Suspensão - Direção - Verificações periódicas; Ética profissional.
OPERADOR DO SISTEMA HIDRÁULICO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Metrologia básica. Sistema métrico, medidas em milímetros, polegadas, linear, volume e áreas.
Materiais hidráulicos. Conhecimento dos materiais fabricados, tubos e conexões, especificações de
mercado, ferragens sanitárias, louças sanitárias e consumíveis. Instrumentos, ferramentas e
equipamentos. Ferramentas e equipamentos para cada tipo de solda. Medição de pressões. Medição de
vazões de água. Medição de consumo de água. Instalações hidráulicas. Água, esgoto, águas pluviais,
incêndio, caixas de passagens, caixas de gordura, caixas de areia, barriletes de distribuição de água,
bombas de recalques. Confecções de redes hidráulicas. União de tubos e conexões, em função do
material de fabricação dos mesmos. Instalações de louças e ferragens. Limpeza e desinfecção de caixas
d’água e reservatórios. Tratamento de esgoto. Identificação e utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Prevenção de acidentes. Proteção da área
de trabalho. Regra de três simples.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; Deliberações; Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos
motorizados especiais, máquinas rodoviárias e conhecimentos sobre atividades específicas de acordo
com a descrição do cargo. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica e Estatuto do
Servidor Público do município.
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PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (SE HOUVER)
Português
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado.
Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre
as orações).
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Vícios de
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Processos de coordenação e subordinação.
Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discurso direto, discurso indireto e discurso
indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. Equivalência e
transformação de estrutura.
Conhecimentos Gerais
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos
meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia
do Brasil e do Município de Itapiranga. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas
teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de Itapiranga, Estatuto do Servidor de Itapiranga.
Matemática
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Equações de
1° e 2° graus. Problemas envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico
decimal. Sistema monetário brasileiro. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais:
razões e proporções, divisão proporcional. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Juros,
Descontos. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Sistema de medidas legais. Resolução
de situações-problema. Matemática.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conceitos básicos de administração. Noções das funções administrativas: planejamento, organização,
direção e controle. Conhecimentos básicos de administração de materiais: compra, Lei Federal 8.666,
estrutura da área, tipos de materiais e noções de gestão de estoque (recebimento, armazenagem,
distribuição e inventários). Conhecimentos básicos do processo de compras no serviço público.
Conhecimentos básicos de orçamento público. Tipos e redação de documentos oficiais: ofício,
memorando, exposição de motivos, mensagem, ata, parecer, atestado, acordo, alvará, circular,
contrato, convênio, convite, declaração, despacho, edital, convocação, portaria, petição, memorial,
resolução, requerimento, procuração, entre outros. Manual de Redação da Presidência da República
(Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002 – Casa Civil). Conhecimentos básicos de
documentação e arquivo: conceito, importância, natureza, finalidade, características, fases do processo
de documentação e classificação. Recebimento, encaminhamento e sistemas e métodos de
arquivamento de documentos oficiais em organizações públicas. Atendimento ao público: recepção,
orientação e encaminhamentos. Noções básicas de computador, principais componentes de um PC e
periféricos (visão do usuário). Sistema Operacional Microsoft Windows XP, 7 e 8. Conceitos e utilização
do Microsoft Word 2003 e 2007 ou superior. Conceitos e utilização do Microsoft Excel 2003 e 2007 ou
superior. Conceitos e utilização do Microsoft Power Point. Conceitos e utilização do Microsoft Internet
Explorer e Mozila Firefox. Conceitos básicos de Correio Eletrônico/Outlook Express. Conceitos básicos de
backup e segurança da Informação. Noções básicas sobre vírus e software de antivírus..
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FISCAL DE TRIBUTOS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Complementar Federal nº 116/03, Código Tributário Federal, Assuntos correlatos e gerais à
respectiva área; Atuação, notificação e intimação quanto às obrigações tributárias municipais, inspeção
de estabelecimentos industriais, de prestação de serviços e demais entidades. Exame de documentos.
Defesa dos interesses da Fazenda Pública municipal e da economia popular. Fiscalização de
estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificação da correta inscrição
quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento.
Notificações relatórios de irregularidades e providências a serem tomadas. Infrações tributárias. Noções
de Direito Tributário: Administração Tributária. Competência Tributária, Créditos Tributários, Impostos,
Infrações Tributárias, Legislação Tributária, Limitações da Competência Tributária, Normas Gerais de
Direito Tributário, Obrigações Tributárias, Política Tributária, tributos Federais, Estaduais e Municipais,
Sistema Tributário Nacional. Código Tributário, Lei ITBI.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de vigilância sanitária e ambiental. Noções de prevenção de riscos à saúde humana. Noções de
prevenção de problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens
e da prestação de serviços. Higiene de alimentos - zoonose, doenças transmitidas por alimentos,
identidade e qualidade de alimentos. Legislação específica das áreas de Vigilância Sanitária e Ambiental
e Vigilância Epidemiológica.
Lei Federal nº 6437 de 20/08/1977, que configura infrações à Legislação Sanitária Federal e estabelece
as sansões respectivas. Leis Complementares nº C36, de 22/12/2000 e nº 45 de 15/04/2002 e Lei nº 82
de 13/02/1973, que Instituiu Normas de Higiene Pública. Biossegurança: Lei nº 11.105, 24 de março de
2005. Conhecimento sobre Esterilização e desinfecção por agentes físicos e químicos; Vigilância
sanitária, Vigilância epidemiologia; Vigilância ambiental. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos
e Zoonoses. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos: leite e derivados, carnes em geral;
Legislação sobre segurança alimentar: Portarias do Ministério da Agricultura nº 46/1996 e nº 368/1993;
Portaria do Ministério da Saúde nº 326/1993; Resoluções ANVISA nº 275/2002, nº 267/2003 e nº
216/2004.
FISCAL AMBIENTAL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Política de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010; Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 6.938/1981;
Política Nacional Recursos Hídricos Lei nº 9433/1997; Política Nacional de Educação Ambiental Lei nº
9.795/1999; Código Florestal nº 12.651/2012; Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998; Resolução
CONAMA nº 237, nº 305, nº 357, nº 358, nº 382, nº 397 e nº 430; Gestão Ambiental; Ecologia; Gestão
das Águas, Tratamento de efluentes; Química ambiental; Temas atuais: aquecimento global, efeito
estufa, eutrofização, poluição e problemas de saúde pública (dengue, leishmaniose, etc);
Desenvolvimento Sustentável; Degradação e Poluição Ambiental; Noções de tecnologias de tratamento
de água, noções de tecnologias de tratamento dos efluentes; tratamento de água e efluentes; noções de
tecnologias de tratamento de resíduos sólidos; tratamento e descarte de resíduos sólidos domésticos e
industriais; Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA).
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Orçamento público: Tipos de Orçamento. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA.
Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e
classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa
orçamentária. Créditos Adicionais. Contabilidade pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação.
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Princípios Contábeis aprovados pela Lei 750/93 e alterações posteriores. Contabilização dos Principais
Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, realização da receita e despesa.
Demonstrativos Contábeis de acordo com a NBC T 16.6. Noções de SIAFI - Sistema de Administração
Financeira da Administração Pública Federal. Lei nº 4.320/64. Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16. NBC T 16.11 – Custos no Setor Público. Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público – MCAPS – 5ª. Edição. Contabilidade geral: Princípios de contabilidade
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores
atualizações); Patrimônio e seus componentes patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado; Regime
de escrituração contábil (Caixa e Competência); Teorias, funções, funcionamento e plano de contas;
Apuração de resultados; Demonstrativos contábeis – NBC TG 26. Lei nº 6.404/76 e alterações
posteriores. Livros de escrituração contábil (Diário e Razão). Contabilidade de custos: Objetivos do
estudo de custos; Conceitos básicos em custos; Custos diretos e indiretos; Custos fixos e variáveis; Custo
primário; Custo de transformação e Custo de produção; Métodos de custeio (Absorção e
Variável/Direto).
ENGENHEIRO CIVIL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Planejamento, Orçamento e Controle de Obras - Projetos. Análise dos custos de empreendimentos;
acompanhamento de obras; medição de serviços; Levantamento de quantidades; custos unitários;
cronograma físico-financeiro; especificações técnicas de materiais; e especificações técnicas de serviços.
Tecnologia das Construções - Canteiro de obras; serviços preliminares; locação da obra; movimento de
terra; fundações; estruturas (formas, armação e concreto); alvenarias; revestimentos; pavimentações;
impermeabilizações, Geotecnia, mecânica dos solos. Terraplenagem, Drenagem. Materiais de
Construção - Propriedades gerais; aglomerantes (asfaltos, cal, gesso, especiais); cimento Portland;
agregados; agressividade das águas, dos solos e dos gases ao concreto. Instalações Prediais - Conceitos
básicos sobre dimensionamento, instalação e segurança das instalações prediais. Execução e
Fiscalização de Instalações Prediais - Elementos das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e gás.
Execução e projeto. Fundações - Tipos de fundações, aplicação e execução. Recalques de fundação:
deformidade dos solos, recalques de sapatas e estacas, configurações típicas de trincas causadas por
recalques de fundação. Estrutura - Tipos de estrutura. Movimentações térmicas, movimentações
higroscópicas. Atuação de sobrecargas: em alvenarias, em componentes de concreto armado (flexão de
vigas, torção de vigas, flexão de lajes, torção de lajes, trincas em pilares). Alvenarias sujeitas à
compressão. Patologia e diagnóstico das estruturas de concreto armado e corrosão de armaduras.
Diagnósticos das trincas. Técnicas de recuperação e reforço de estruturas de concreto. Manutenção
preventiva das estruturas. Execução e Fiscalização de Elementos Estruturais de Concreto Armado
Execução e aplicação de fôrmas, armação e concretagem de blocos, sapatas, pilares, vigas e lajes.
Manutenção Predial - Conceitos básicos sobre manutenção predial corretiva e preventiva para
instalações hidráulicas, controle e tratamento de reservatórios de água e normas de segurança.
Saneamento - Métodos de tratamento de esgoto. Estradas -Projetos. Terraplanagem. Métodos
Executivos. Sistemas de Transporte. Pontes, viadutos, obras de arte. Contenção de encostas, obras de
terra. Meio Ambiente - conceitos básicos, administração, gestão e ordenamento ambientais,
monitoramento e mitigação de impactos ambientais. Fundamentos de Resíduos sólidos e contaminação
de solos e águas subterrâneas: Qualidade do solo e da água subterrânea; Noções sobre Gerenciamento
interno de resíduos: caracterização, inventário, coleta, acondicionamento, armazenamento,
licenciamento e métodos de aproveitamento; Noções sobre Gerenciamento externo: transporte,
manifesto e tratamento e disposição; Noções sobre Tecnologias de tratamento e disposição final de
resíduos sólidos; Noções sobre tecnologias de remediação de solos e águas subterrâneas; Fundamentos
de recursos hídricos e efluentes líquidos: Abastecimento e tratamento de água; Qualidade da água:
parâmetros de qualidade e padrões de potabilidade; Poluição hídrica; Qualidade do ar; Poluição
atmosférica e características dos principais poluentes atmosféricos; Noções de Tecnologias de controle e
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abatimento de emissões; Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); Processo
de licenciamento ambiental; Processo de licenciamento de atividades de exploração, perfuração.
Noções de Geologia; Noções de Hidrogeologia; Noções de Geografia/Cartografia; Noções de Hidrologia;
Noções sobre Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo. Engenharia de Segurança
do Trabalho - aplicação das normas de segurança em obras. Ética profissional. Código de Obra do
Município. NBR 5647-1:2004, NBR 5647-2:1999, NBR 5647-3:1999, NBR 5647-4:1999, NBR 7665:2007,
NBR 7675:2005, NBR 10569:1988 NBR 12218:1999, NBR 14208:2005, NTS 024:1999, NTS 033:2005, NTS
044:2006, NTS 048:2006, NTS 161:2003, NTS 164:2002NTS 166:2007, NTS 175:2006, NTS 187:2002, NTS
189:2004, NTS 190:2004, NTS192:2004, NTS 193:2007, NTS 194:2004, NTS 195:2003, NTS 198:2006, NTS
217:2005, NTS 225:2007, NTS: 227:2007, NTS 228:2007, NTS 232:2006, NTS 234:2007. Lei ITBI.
ENGENHEIRO FLORESTAL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estatística básica aplicada ao Manejo Florestal, a Ecologia e a Silvicultura. Procedimentos básicos de
amostragem (Amostragem Casual Simples, Amostragem Casual Estratificada e Amostragem
Sistemática). Métodos de amostragem (formas e tipos de parcelas utilizados no inventário florestal).
Procedimentos para amostrar populações florestais a partir de medidas somente do diâmetro. Análise
econômica de projetos florestais. Economia florestal. Biometria florestal. Crescimento e produção de
florestas equiâneas. Classificação da capacidade produtiva. Estudo da forma das árvores e sortimento de
madeira. Fundamentos básicos em sensoriamento remoto. Processamento de imagens digitais.
Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Tipos e modelos de dados em um SIG.
Relações entre objetos dentro de um SIG. Estrutura de florestas tropicais. Dinâmica de florestas
tropicais. Conservação de ecossistemas. Classificação 39 da vegetação brasileira. Fitos sociologia.
Florestas de produção (eucalipto e pinus). Florestas de proteção. Produção e tecnologia de sementes
florestais. Produção de mudas florestais. Ética Profissional.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades químicas, físicas
e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. Características
químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e
propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias
Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e
fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu
dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta.
Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de
terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e
hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola.
Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e
volumosos. A Aquicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola e regiões
agroecológicas. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As
pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos
produtos.
NUTRICIONISTA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações
nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil;
aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da
nutriz; alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais:
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desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas
hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional:
métodos e critérios de avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de
farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: noções de epidemiologia
das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; diagnóstico do estado nutricional das
populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: composição e
classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e
cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores relacionados.
Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e
organização; supervisão e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação.
Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles
de temperatura no fluxo dos alimentos.
PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E PEDAGOGO
PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação
contextual de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de
coordenação e subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de
palavras. Funções das classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de
tratamento e colocação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial.
Acentuação gráfica.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Fundamentos da Educação; Concepções e tendências pedagógicas
contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - culturais da educação; Processo ensinoaprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. Avaliação. Educação inclusiva. Educação
e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função social da escola; Inclusão educacional e respeito
à diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Didática e organização do
ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem; Novas tecnologias da
informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; Currículo: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o planejamento e o projeto
pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e Africana;
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007
LEGISLAÇÃO - Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 24 e 53 a 59; Livro II: Título I; Título II; Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – SEESP/MEC; Diretrizes
Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana – MEC; Lei Federal 11.114/05 – Altera artigos da LDB; Lei Federal 11.274/06 – Altera
artigos da LDB e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
PEDAGOGO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da
Educação Nacional; Níveis e modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei nº
9394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. O Ensino Médio a partir da Lei
nº 9. 394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes para Educação de
Jovens e Adultos. Diretrizes para Educação Especial. História da Educação (Brasil). Gestão democrática
na escola: a construção do projeto político - pedagógico. Os Referenciais Nacionais para a Formação de
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Professores: papel do professor no coletivo escolar; As novas competências requeridas para o ensino.
Organização curricular; Fundamentos do currículo centrado em disciplinas/conteúdos e do currículo
centrado em áreas; A organização do currículo por áreas de conhecimento; Currículo orientado para a
construção de competências. O ensino - aprendizagem no contexto do currículo por competências: o
processo ensino - aprendizagem: atores e componentes; Aprendizagem e desenvolvimento; A
metodologia dos projetos didáticos; Avaliação diagnóstica e formativa; A análise de erros numa
perspectiva de orientação/reorientação do ensino. A especificidade do pedagogo – saberes pedagógicos
e atividade docente.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. Ensino e aprendizagem da gramática
normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita. Variações linguísticas; norma padrão.
O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise
linguística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Aritmética e conjuntos: os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais);
operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade.
Álgebra: equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações:
lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e
geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática.
Espaço e forma: geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria
analítica. Tratamento de dados: fundamentos de estatística; análise e interpretação de informações
expressas em gráfico s e tabelas. Resolução de Problemas. História da Matemática. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs).
PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. As categorias de análise atuais do
pensamento geográfico. A regionalização do Brasil. Sociedade, Industrialização e Regionalização do
Brasil. A regionalização do mundo. A mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no final do
século XX e nos dias de hoje. A geopolítica e as redefinições do território: os conflitos políticos, étnicos religiosos e a nova organização econômica mundial. Interação sociedade - natureza: os impactos
ambientais, o uso e a conservação do solo, da água e da cobertura vegetal. As mudanças climáticas.
Geoecologia: o clima, os solos e a biota. Sociedade industrial e o ambiente. O atual período técnico –
científico informacional na agricultura e na indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital e de
informações. População e industrialização e urbanização brasileira. Agricultura brasileira:
transformações recentes. Representações cartográficas: conceitos e linguagens. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs).
PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Ensino de História: saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos; 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.
Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Europeia do século XV;
Formação do Mundo Contemporâneo; História do Brasil e a construção de identidades: historiografia
brasileira e a história do Brasil; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo.
Aspectos da História da África e dos povos afro-americanos e ameríndios; História da América. Diretrizes
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico - Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro - Brasileira e Africana; Parâmetros.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Histórico, características e importância social. Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola:
desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória, concepção de aulas abetas, aptidão física e
críticosuperadora. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a
Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação
Física. Conteúdos da educação física. Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e
Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos;
Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos
das lutas; Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas,
modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes:
individuais: atletismo, natação, coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes
com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de
eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e
musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os
esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Elementos organizativos do ensino da
Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula.
Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão,
diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação didática e
metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Modelos da origem e evolução do
Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua. Origem, organização e evolução
dos seres vivos. Biodiversidade no planeta. Transformações químicas no ambiente e nas práticas da vida
diária. Propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de
energia no cotidiano: luz, calor, eletromagnetismo, som e movimento. Relações de consumo,
degradação ambiental e a busca da sustentabilidade. A complexidade das questões ambientais nas suas
dimensões global e local. Interferência do ser humano nos ciclos naturais e impactos ambientais.
Promoção da saúde individual e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida. Funções
vitais do organismo humano. Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS. Conhecimento científico e tecnológico como construção histórica e social.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
PARA PROFESSOR DE ARTES – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a
diversidade cultural brasileira. A Arte como Linguagem: as linguagens das artes visuais, audiovisuais,
música, teatro e dança. Diálogo da Arte brasileira com a Arte internacional. Museus, teatros e espaços
expositivos. Pluralidade cultural: códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas. Interculturalidade:
a questão da diversidade cultural no ensino de Arte. Arte e Educação: o papel da arte na educação; o
professor como mediador entre a arte e o educando. O ensino e a aprendizagem em arte: o fazer
artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística em sala de aula.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
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PARA PROFESSOR DE INGLÊS – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe; Vocabulário. Compreensão de textos
variados, pertencentes aos diversos gêneros textuais. Prática pedagógica do ensino da Língua Inglesa:
Processo ensino aprendizagem
centrados nas competências e habilidades linguísticas.
Contextualização e interdisciplinaridade do ensino dos conteúdos. Métodos e técnicas de ensino.
Recursos didáticos. Avaliação no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; Leitura como
letramento; Comunicação oral como letramento e Prática escrita como letramento. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs).

PARA PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e produção de textos verbais e não-verbais, de textos orais e escritos;
Tipologia textual e gêneros de circulação social: estrutura; objetivos discursivos do texto; aspectos
linguísticos; Elementos de coesão do texto: aspectos gramaticais e aspectos semânticos; Elementos de
coerência do texto: organização dos enunciados e das partes do texto; Variabilidade linguística: norma
culta e variedades regionais e sociais; registros formal e informal do uso da língua; Argumentação: fato e
opinião; fundamentação do argumento; pertinência; suficiência; reescritura; Fonologia: fonema e letra;
sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; ortografia; acentuação tônica e gráfica;
Alfabetização e letramento: aspectos linguísticos como instrumentos para a leitura e a produção de
textos; procedimentos de revisão textual e de reescritura.
2. MATEMÁTICA: Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais:
significados, representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta
numérica; Operações com números naturais e racionais: significados, propriedades e procedimentos de
cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade.
Números primos; Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e inequações; Espaço e forma:
descrição, interpretação e representação da localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras
geométricas espaciais e planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição,
decomposição, ampliação, redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de
medida; sistemas de medidas decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e
temperatura) e conversões; medidas de tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e
comparação de perímetro e área; aplicações geométricas; Tratamento da informação: leitura,
interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média aritmética. Probabilidade; Recursos para o
ensino de Matemática: resolução de problemas, jogos, história da Matemática e elementos
tecnológicos.
3. CIÊNCIAS: Ambiente e Seres Vivos: Ar atmosférico: composição, propriedades e importância da
atmosfera e de seus componentes para a vida no planeta; Água: importância, composição,
propriedades, estados físicos da água, ciclo da água na natureza, uso racional e desperdício; Solo:
importância, composição, erosão, poluição e preservação; Caracterização geral e classificação dos seres
vivos; Animais: adaptações; reprodução e respiração; Vegetais: adaptações; fotossíntese; respiração e
transpiração; Relações entre seres vivos e formas de obtenção do alimento; fluxo de energia ao longo
das cadeias alimentares; desequilíbrio ecológico, suas causas e consequências; Diferentes ecossistemas
terrestres: componentes e características; Ser Humano e Saúde: noções elementares de anatomia e
fisiologia humana; relações entre os diferentes sistemas (visão do corpo humano como um todo
integrado); princípios básicos de saúde; doenças infecto-contagiosas; aspectos biológicos, afetivos e
culturais da sexualidade; métodos anticoncepcionais; Recursos Tecnológicos: Energia: conceito,
importância, formas, fontes e transformação; Matéria: estrutura e propriedades; Exploração de recursos
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naturais e seus impactos nos ecossistemas; A produção de resíduos (lixo, esgoto e gases poluentes);
causas e consequências; formas sustentáveis de descartar no ambiente; Ética ecológica e social na
obtenção dos recursos tecnológicos; Procedimentos e estratégias de trabalho: problematização no
ensino de Ciências; busca de informações através de observação, experimentação, leitura de textos
informativos, entrevistas e excursão ou estudo do meio; sistematização de conhecimento.
4. HISTÓRIA: Fontes históricas, periodização e elementos históricos (homem, cultura, espaço e tempo).
Formação da sociedade brasileira – os elementos formadores do povo brasileiro: os indígenas, os
portugueses, os africanos, os imigrantes. Diferentes manifestações culturais. Acontecimentos políticos,
econômicos e socioculturais dos diferentes períodos da História do Brasil (colonial, imperial e
republicano). História do Estado do Amazonas (do século XVI aos dias atuais). Construção dos conceitos
de tempo: duração, simultaneidade, posterioridade e anterioridade.
5. GEOGRAFIA: Localização espacial: círculos terrestres, coordenadas geográficas, projeções
cartográficas, pontos cardeais e colaterais. Representação do espaço e linguagem dos mapas: escalas,
plantas e convenções cartográficas. Caracterização do espaço geográfico: relevo, solo, hidrografia, clima
e vegetação; transformações naturais e humanas. Espaço brasileiro: população, urbanização, grandes
divisões do espaço, recursos naturais, questão agrária, processo de industrialização, inserção na
economia globalizada e questão ambiental. Construção dos conceitos de espaço (relações topológicas,
projetivas e euclidianas) e de grupos sociais. Discussão, reflexão e posicionamento crítico, como prática
relevante para o desenvolvimento da cidadania.
ENSINO RELIGIOSO - CONHECIMENTOS ESPECÍ FICOS
Filosofia pura e educacional. Valores morais e éticos. Cidadania. Metodologia da educação religiosa no
contexto da realidade ecumênica atual. Prática da educação religiosa no ensino público. Formação do
caráter frente aos diferentes tipos de personalidade. O homem e a religiosidade. Historia das principais
religiões no mundo Historia das religiões e cultos no Brasil e introdução as ciências da Religião. Ética
profissional.
EDUCAÇÃO INFANTIL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela Primeira
Infância/2010. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na
educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o
movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na creche:
espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Projetos de trabalho: concepção e
perspectiva. Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil.
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