Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Vale do Paraíba - Estado de São Paulo
Av. Cel Domiciano, nº 92, Centro
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Geral para cargos de Nível Superior
Cargos: Ouvidor Municipal, Procurador Municipal, Engenheiro Civil,
Contador, Coordenador Educacional.
Ouvidor Municipal – criado pela Lei 2.382/2019
Tipo de Prova

Conteúdo

Número de
Questões

Objetiva

Português

10

Conhecimentos Gerais:
Atualidades, História da Cidade
e Lei Orgânica do Município
Cachoeira Paulista

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
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Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica de Cachoeira Paulista

Conteúdo Específicos
História das ouvidorias;
Cartilha de Ouvidoria Municipal (Orientações Para Criar e Aperfeiçoar
Ouvidorias em Municípios do Estado de São Paulo - Ouvidoria Geral do Estado
de
São
Paulo,site: www.ouvidoriageral.sp.gov.br OU http://www.ouvidoriageral.sp.gov.b
r/PDF/Cartilha%20de%20Ouvidoria%20Municipal.pdf)
CONSTITUIÇÕES
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989.
LEIS FEDERAIS
Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.
Decreto Federal nº 9.492, de 5 de setembro de 2018.
Resolução n. 1, de 2 de agosto de 2019.
DECRETOS ESTADUAIS
Decreto Estadual n.º 58.052, de 16 de maio de 2012.
Decreto Estadual n.º 59.161, de 8 de maio de 2013.
Decreto Estadual n.º 60.399, de 29 de abril de 2014.
Procurador Municipal – criado pela Lei 1.823/2011
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de
Questões

Português

10

Conhecimentos Específicos

40
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Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação
gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos, acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de
palavras, derivação, tipos de derivação, composição, tipos de
composição. 6. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo,
numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento, colocação
pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos), advérbio,
preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios
da oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9.
Concordância nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11.
Regência nominal e verbal. 12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e
funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e antônimos. 15. Pontuação.
Conhecimentos Específicos
Direito Constitucional: Constituição: conceito, objeto e classificações.
Supremacia da Constituição. Aplicabilidade e interpretação das normas
constitucionais. Rigidez e supremacia constitucional. Poder constituinte.
Poder reformador. Poder decorrente. Revisão e reforma constitucional.
Limites expressos e implícitos ao poder de reforma. Princípios
fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres
individuais e coletivos. Direitos políticos. Partidos políticos. Estado: origem
e formação, conceito e elementos constitutivos. Formas de Estado. Formas
de governo. Sistemas de governo. Constitucionalismo. Da organização do
Estado. Organização político-administrativa. União. Estados Federados.
Municípios. Intervenção do Estado no Município. Administração Pública.
Servidores públicos. Organização dos Poderes no Estado. Poder
Legislativo. Processo Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. Tribunal de Contas da União. Poder Executivo. Atribuições e
responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário. Tribunais
superiores. Supremo Tribunal Federal. Tribunais e Juízes Eleitorais.
Funções essenciais à justiça. Ministério Público e da Defensoria. Controle
da constitucionalidade: sistemas. Ação declaratória de constitucionalidade
e ação direita de inconstitucionalidade. Controle de constitucionalidade das
leis municipais. Garantias constitucionais. Remédios constitucionais:
habeas corpus, mandado de segurança individual e coletivo, ação popular,
direito de petição, mandado de injunção e habeas data. Direito de ação e
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direito de defesa. Tutela jurisdicional efetiva. Relações entre os Poderes
Executivo e Legislativo. Mandado de injunção e inconstitucionalidade por
omissão. Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições
legislativas: pressupostos constitucionais, legais e regimentais para sua
tramitação. Ordem econômica e social na Constituição. Intervenção no
domínio econômico. Monopólio. Concessão de serviço público. Segurança
Pública.
Direito Administrativo: Ato administrativo: conceito, elementos, formação,
requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. Anulação e
revogação. Prescrição. Controle da administração pública. Controles
administrativo, legislativo e judiciário. Domínio público. Bens públicos:
classificação, administração e utilização. Proteção e defesa de bens de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Contrato
administrativo: conceito, sujeitos, características, espécies, peculiaridades,
controle, formalização, execução e inexecução. Duração, Prorrogação,
Renovação e Extinção. Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e
exigibilidade procedimentos e modalidades. Anulação, revogação, recursos
administrativos. Pregão, nova modalidade. Parecer jurídico nos Editais de
Licitação. Crimes Licitatórios. Responsabilidade do advogado em relação
aos pareceres. Serviços Públicos, conceito, características, classificação,
titularidade e princípios. Contratos de concessão de serviços públicos.
Agentes públicos. Investidura e exercício da função pública. Direitos e
deveres dos servidores públicos. Acumulação de Cargos e Funções.
Estabilidade. Disponibilidade. Direito de Greve. Direitos Sociais dos
Servidores. Responsabilidade dos Servidores Públicos. Enriquecimento
ilícito e uso e abuso de poder: sanções penais e civis. Lei Federal n.º
8.429/92. Processo administrativo: conceito, princípios, fases e
modalidades. Poderes da administração. Poder vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar e regulamentar. O poder de polícia: conceito,
finalidade e condições de validade. Princípios básicos da administração.
Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação
do dano. Serviços públicos. Conceito, classificação, regulamentação,
formas e competência de prestação. Concessão e autorização dos serviços
públicos. Organização administrativa: noções gerais. Administração direta e
indireta, centralizada e descentralizada. Agências reguladoras. Processo
Administrativo: Normas Básicas no âmbito da Administração Federal (Lei n.º
9.784/99)
Direito Municipal: Organização municipal brasileira: o Município na
Constituição de 1988. Competências Municipais. Autonomia municipal.
Intervenção do Estado no Município. Município: governo, competência e
responsabilidade. Dos Poderes Constituídos do Município: O Executivo;
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Atribuições e Responsabilidade do Prefeito Municipal; Do Legislativo Municipal;
Composição e atribuições; Do Controle Externo. Servidores Municipais. Lei
Orgânica do Município de Cachoeira Paulista. Finanças municipais: tributos e
outras receitas municipais. Código Tributário Municipal (Lei Complementar
Municipal n.º 01/2011). Orçamento. Bens municipais: conceito e classificação.
Administração. Uso. Aquisição e alienação. Serviços e obras municipais:
serviços públicos, obras públicas e formas e meios de execução. Poder de
polícia do Município. Código Municipal de Posturas (Lei Ordinária n.º 2.175/16).
Código Municipal de Obras (Lei Municipal Complementar n.º 07/2018. Da
Procuradoria Geral do Município.
Direito Tributário: Definição e conteúdo. Sistema constitucional tributário e
limitações constitucionais do poder de tributar. Princípios de direito tributário.
Autonomia municipal e tributação. Tributo e espécies normativas. Legalidade e
obrigação acessória. Imunidades tributárias. Espécies tributárias: impostos,
taxa, contribuição de melhoria, tarifa, contribuições parafiscais. Competência
tributária. Exercício da competência tributária. Obrigação tributária. Obrigação
principal e acessória. Deveres instrumentais. Fato jurídico tributário. Fato
gerador. Crédito tributário e lançamento. Lançamento tributário. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Extinção das obrigações tributárias. Isenção.
Anistia Fiscal. Remissão. Imunidade Tributária. Compensação. Transação.
Decadência e prescrição tributárias. Conversão do depósito em renda.
Pagamento antecipado e homologação do pagamento. Consignação em
pagamento. Coisa julgada e coisa julgada administrativa. Dação em
pagamento. Repetição do indébito tributário. Hipóteses de restituição. Prazos
extintivos. Restituição e compensação. Exclusão do crédito tributário. Relação
jurídico-tributária. Hipótese de incidência e base de cálculo. Alíquota.
Consequente tributário: sujeito ativo e passivo. Contribuinte. Responsabilidade
tributária. Substituição tributária. Sujeição passiva e convenções particulares.
Capacidade tributária. Domicílio tributário. Infrações e sanções tributárias.
Regra sancionatória. Classificação e espécies de infrações tributárias.
Denúncia espontânea. Hipóteses de exclusão de penalidade. Sanções
tributárias. Administração tributária. Fiscalização. Dívida ativa. Pressupostos
legais. Presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita. Certidão negativa.
IPTU, ISS, ITBI e Taxas. Limites constitucionais e legais. Imunidades e
isenções. Taxa de fiscalização de estabelecimentos. Processo judicial
tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito
fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em
pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.
Ação cautelar fiscal.
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Direito Financeiro: Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00.
Orçamento público. Conceito. Tipos. Orçamento-programa. Princípios
orçamentários. Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes
orçamentárias. Lei orçamentária anual. Ciclo orçamentário. Processo
legislativo.
Vedações
constitucionais.
Créditos
adicionais:
créditos
suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários. Despesas públicas.
Conceito. Classificação. Princípios. Estágios. Empenho: conceito, tipos, nota de
empenho. Restos a pagar. Despesas obrigatórias de caráter continuado.
Despesas com pessoal. Despesas com seguridade social. Precatórios.
Conceito. Histórico. Parcelamento do art. 33 do ADCT. Intervenção Federal.
Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. Emenda Constitucional n. 30.
Emenda constitucional n. 37: vedação de fracionamento. Parcelamento do art.
78 do ADCT. Emenda Constitucional n. 62. Parcelamento do art. 97 do ADCT.
Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do Supremo Tribunal
Federal. Precatório na lei de responsabilidade fiscal. Receita Pública. Conceito,
classificação, estágios. Renúncia de receita. Fundos especiais. Disponibilidade
de caixa. Controle financeiro interno. Controle financeiro externo. Controle pelo
Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento e reserva
do possível.
Direito Processual Civil: Da jurisdição: conceito; modalidades; poderes;
princípios e órgãos. Da ação: conceito; natureza jurídica; condições;
classificação. Competência: conceito; competência territorial, objetiva e
funcional; modificação e conflito; conexão e continência. Processo e
procedimento: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos
Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de
procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões
preliminares e prejudiciais. Pressupostos processuais; tipos de procedimento.
Prazos processuais: disposições gerais, contagem, preclusão, prescrição, das
penalidades (pelo descumprimento). Sujeitos do processo: Partes e
Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição
Processual. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Advogado. Ministério
Público. Auxiliares da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda
Pública em juízo. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial.
Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia
processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do
processo. Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação
(conceito, forma, requisitos e espécies). Processo Cautelar. Princípios Gerais.
Poder Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Inominadas. Procedimentos
Cautelares Específicos. Protesto, notificação e interpelação. Arresto.
Sequestro. Caução. Busca e Apreensão. Exibição. Produção Antecipada de
Provas. Justificação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Busca e
Apreensão. Protestos. Notificações. Interpelações. Processo de Execução.
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Princípios gerais. Espécies. Execuções especiais. Execução contra a Fazenda
Pública. Regime de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de
obrigação de fazer e de não-fazer. Execução por quantia certa contra devedor
solvente. Embargos do Devedor. Embargos de Terceiros. Exceção de préexecutividade. Remição. Suspensão e extinção do processo de execução.
Procedimentos Especiais de jurisdição contenciosa. Generalidades.
Características. Espécies. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de
Depósito. Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador. Ação
Monitória. Ação de Prestação de Contas. Ações Possessórias. Ação de
Nunciação de Obra Nova. Ação de Usucapião. Ação de Divisão e Demarcação.
Restauração de autos. Inventário e arrolamento. Desapropriação. Das cartas:
precatória, de ordem e rogatória. Capacidade processual. Suspeição e
impedimento. Das nulidades. Da competência interna: territorial, funcional e em
razão da matéria. Das modificações da competência. Das provas: noções
fundamentais e espécies. Testemunhas e peritos: incapacidade, impedimento e
suspeição. Procedimento ordinário: petição inicial, resposta do réu, revelia,
providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Dos
despachos, das decisões e das sentenças: conceitos e requisitos. Da coisa
julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa
julgada material. Do mandado de segurança, individual e coletivo. Da ação civil
pública e ação popular. Dos recursos: noções fundamentais, fundamentos e
pressupostos de admissibilidade, do agravo de instrumento e dos embargos de
declaração.
Direito civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pessoas.
Nascituro. Pessoa natural e Pessoa jurídica: conceito e classificação.
Associações, organizações sociais e organizações sociais de interesse público.
Fundações. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da
personalidade: direitos à integridade moral, física e intelectual. Bens.
Classificação. Bens públicos e privados: regime jurídico. Fatos, atos e negócios
jurídicos: conceito, classificação. Elementos de existência. Pressupostos de
validade. Representação. Invalidade. Vícios dos negócios jurídicos: erro, dolo,
coação, estado de perigo e lesão. A eficácia do negócio jurídico. Condição,
termo, encargo. Prescrição e decadência. Obrigações. Conceito e elementos
essenciais. Modalidades. Fontes e efeitos das obrigações. Adimplemento e
extinção das obrigações. Adimplemento. Pagamento indevido. Enriquecimento
sem causa. Mora. Extinção e inexecução. Contratos. Conceito. Princípios
liberais e intervencionistas. Classificação dos contratos. Negociações
preliminares e responsabilidade pré-contratual. Contrato preliminar. Formação
dos contratos. Extinção dos contratos. Resolução, resilição. Exceção de
contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva. Teoria da
Imprevisão. Teoria do adimplemento substancial. Responsabilidade civil.
Responsabilidade
objetiva
e
responsabilidade
subjetiva.
Culpa.
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Responsabilidade civil dos incapazes. Excludentes de responsabilidade.
Responsabilidade decorrente de abuso de direito. Dano e indenização. Dano
patrimonial, dano pessoal, dano moral. Dano coletivo. Dano social. Posse.
Conceito, evolução, classificação. Aquisição e perda. Efeitos da posse. Defesa
da posse. Composse. Propriedade. Conceito. A propriedade em geral. A função
social da propriedade. Propriedade imobiliária. Limitações impostas à
propriedade. A propriedade imobiliária urbana. Modalidades de aquisição e
perda. Condomínio. Propriedade em planos horizontais. Incorporação.
Parcelamento do solo urbano. Usucapião. Direitos de vizinhança. Direitos reais
sobre coisa alheia. Conceitos e princípios. Enfiteuse. Servidões. Direito de
superfície. Usufruto, uso e habitação. Promessa de compra e venda de imóvel.
Direitos reais de garantia. A propriedade móvel. Aquisição e perda. A
propriedade resolúvel. A propriedade fiduciária. Registros públicos. Sucessões.
Inventário e arrolamento. Sonegados. Herança jacente e vacante. Sucessão
legítima e testamentária. Casamento e união estável.
Direitos Difusos e Coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Ação Civil Pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de
agir. Litisconsórcio e assistência. Competência. Transação. Sentença.
Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para reparação dos bens lesados.
Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular: conceito,
objeto, legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de
ato lesivo ao interesse público e à tutela de interesses difusos. Competência.
Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das pessoas de direito
público. Direito urbanístico, Conceito e princípios. Competências do Município
em matéria urbanística. Planejamento urbanístico. Uso e Ocupação do Solo
Urbano. Zoneamento. Poder de polícia urbanística. Instrumentos de controle
urbanístico. Licenças urbanísticas. Estatuto da Cidade (Lei federal n.º
10.257/2001). Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípios. Direitos
fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção. Proteção da
criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar.
Estatuto do Idoso. Princípios.
Direito do Trabalho e Previdenciário: Relações de trabalho. Natureza
jurídica. Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregador,
empregado, autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de empregadores.
Contrato de trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e
prestação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato,
parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. Remuneração. Conceito.
Distinção entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições
de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A Fazenda Pública
perante a Justiça do Trabalho. Seguridade social. Conceitos fundamentais.
Princípios. Terceirização no serviço público.
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Direito Penal e Processual Penal: Crime. Conceito e classificação.
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Imputabilidade. Conduta
punível. Teorias da ação. Omissão. Crimes omissivos. Nexo causal. Fato típico.
Tipo nos crimes dolosos e culposos, nos crimes de ação e de omissão.
Imputação objetiva. Penas privativas de liberdade. Penas alternativas. Pena de
multa. Determinação da pena. Teoria das circunstâncias. Medidas de
segurança. Suspensão e livramento condicional. Efeitos da condenação e
reabilitação. Condições objetivas de punibilidade e escusas absolutórias.
Extinção da punibilidade. Inquérito policial. Ação penal. Denúncia e queixa.
Competência. Prisão. Prisão provisória. Flagrante. Preventiva. Temporária.
Liberdade provisória. Procedimentos dos crimes funcionais. Crimes em
espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé pública,
crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra. Crimes contra as finanças
públicas. Crimes contra a previdência social. Crimes contra a economia
popular. Crimes contra o consumidor. Crimes falimentares. Crimes contra a
ordem econômica. Crimes eleitorais. Crimes contra a ordem tributária. Crimes
de licitações. 9.20. Crimes hediondos. Crime organizado. Lavagem de dinheiro.
Crimes contra o idoso. Crimes contra a criança e o adolescente. Crimes
ambientais. Crimes de preconceito. Crimes de responsabilidade do Prefeito
Municipal. Abuso de autoridade.
Engenheiro Civil – criado pela Lei 1014/2014
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de
Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
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adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática:
Números reais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação; progressões aritméticas e geométricas; logaritmos; análise
combinatória, probabilidade e estatística. Frações e operações com frações.
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; porcentagem e
problemas. Problemas com Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema
decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. Geometria plana, espacial e
analítica: Cálculo de áreas e ou de volumes. A reta e os números reais.
Equações e funções polinomiais, logarítmicas e trigonométricas. Calculo
numérico: limite, derivadas e integrais
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos gerais na área de atuação. Conhecimento do Software
“autocad”.Cálculo Estrutural, que trata, basicamente, da determinação de
esforços solicitantes sobre elementos da construção civil (prédios, pontes,
obras industriais, torres, etc.) e de seu dimensionamento, a fim de garantir
segurança, economia e estética;Materiais de Construção, que trata,
basicamente, do estudo das características dos materiais utilizados na
construção civil;
Hidráulica, que envolve planejamento, projeto e construção das obras de
aproveitamento hídrico, abrangendo tanto os sistemas urbanos (esgotos,
drenagem, abastecimento d'água), industriais e prediais, quanto a irrigação, o
controle de enchentes e os aproveitamentos hidro energéticos;Geotécnica, que
estuda o comportamento do solo nas obras de construção civil, envolvendo
projeto e execução de fundações de prédios, barragens, taludes, aterros,
compactação de solos, drenagem, estruturas de contenção e determinação das
características dos solos;Saneamento, que trata das técnicas de preservação
da qualidade do meio ambiente, de processos e projetos de estações de
tratamento de água e esgoto e de controle de poluição;Transporte, que envolve
projeto e construção de estradas de municipais, pavimentação e terminais
rodoviários, conhecimento de topografia geral.Construção de Edifícios, que
trata do estudo das técnicas construtivas de edifícios, desde a fundação até o
acabamento.
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Noções de: instalações de lógica e telecomunicações; acessibilidade para
portadores de necessidades especiais; legislação em segurança do trabalho;
avaliação de imóveis. Código Municipal de Obras do Município de Cachoeira
Paulista
Contador – Criado pela Lei 1014/1994
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de
Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática:
Porcentagem, logaritmos, análise combinatória estatística e probabilidade
Matemática Financeira Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa nominal, taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais
equivalentes. Capitalização contínua. Descontos: simples, composto. Desconto
racional e desconto comercial. Amortizações: Sistema francês (Tabela Price).
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Sistema de amortização constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual.
Taxa interna de retorno
Conhecimentos Específicos
Funções da contabilidade pública. NBC t 16.1
Secretaria do tesouro nacional – STN - MCASP 8º edição para 2019:
Planejamento e orçamento público: conceito; os instrumentos básicos de
planejamento.
Procedimentos contábeis orçamentários: Princípios orçamentários.
Receita orçamentária – conceito; classificação; registro; relacionamento do
regime orçamentário com o regime contábil; etapas da receita orçamentária;
procedimentos contábeis com referência à receita orçamentária.
Despesa orçamentária – conceito; classificação; créditos orçamentários iniciais e
adicionais; etapas da despesa orçamentária; restos a pagar; regime de
adiantamento.
Fonte/destinação de recursos – conceito; mecanismo de utilização da
Fonte/destinação de recursos.
Procedimentos contábeis patrimoniais:
Elementos das demonstrações contábeis; ativo; passivo; patrimônio líquido;
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; resultado patrimonial.
Mensuração de ativos e passivos; estoques; dívida ativa; provisões; passivos
contingentes; ativos contingentes; precatórios.
Consórcios públicos.
Legislação - lei nº 101/2000 – lei de responsabilidade fiscal; lei nº 4.320/64
(normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços); constituição federal.
Licitações - lei nº 8.666/93 (e suas alterações); pregão presencial e pregão
eletrônico.
Auditoria. Controle governamental. Controles externos. Controles internos.
Auditoria interna. Auditoria no Sistema de Controle Interno. AUDESP Conhecimento do sistema AUDESP do TCESP; Fazes: (Fase I e II –
Contabilidade; Fase IV – Licitações e Contratos.) Prestações de Contas
AUDESP e TCESP.
INFORMÁTICA - Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows);
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point;
Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook).
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Coordenador Pedagógico – Criado pela Lei 1014/1994
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de
Questões

Português

10

Legislação

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Legislação
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Artigos 5º, 6º, 205 a 214
................................................................................................... ..........................
(Com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nºs
11/96, 45/04,
53/06, 59/09 e 90/15)
LEI Nº 7.398, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1985
Dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes
de 1º e 2ºgraus e dá
outrasprovidências.............................................................................................
...................
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Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências......................
Artigos 1º ao 6º, 15 a 18-B, 60 ao 69
(Com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 13.010/14, 13.257/16)

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional....................................................................
(Com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 9.475/97; 10.287/01; 10.328/01; 10.639/03;
10.709/03; 10.793/03; 11.114/05; 11.183/05; 11.274/06; 11.301/06; 11.330/06; 11.331/06;
11.525/07; 11.632/07; 11.645/08; 11.684/08; 11.700/08; 11.741/08; 11.769/08; 11.788/08;
12.013/09; 12.014/09; 12.020/09; 12.056/09; 12.061/09; 12.287/10; 12.416/11 e 12.472/11;
12.603/12; 12.608/12; 12.796/13; 12.960/14; 13.006/14; 13.010/14; 13.168/15; 13.174/15;
13.184/15; 13.234/15; 13.278/16; 13.415/17; 13.478/17; 13.490/17; 13.632/18; 13.663/18;
13.666/18)

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no
inciso II do § 3o do
art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005,
e dispositivos da Lei no8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências ...............................................................
LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências......................................
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência)
DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007
Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com
Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da
comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e
financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010
Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica...............................
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser
respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas
modalidades no âmbito da Educação Básica
PARECER CNE/CEB Nº 7/10 - Aprovado em 7.4.2010 e homologado em
8.7.2010
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Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica.............................................
PARECER CNE/CP Nº 15/17 – Aprovado em e homologado em
Base Nacional Comum Curricular, no âmbito da Educação
Básica.............................................

LEI Nº 11.494/2007- FUNDEB
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 5.10.1989
Artigos 111, 237 a 242
....................................................................................................................................
..........
LEI COMPLEMENTAR Nº 444, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas
.................................
(Com as alterações introduzidas pelas LCs nºs 645/89, 665/91, 706/93, 725/93, 766/94, 774/94,
798/95, 806/95, 836/97, 958/04, 1.094/09, 1.207/13 e 1.314/17)

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.256, DE 6 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho
Individual para os ocupantes do cargo de Diretor de Escola e Gratificação de
Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá providências correlatas
.............................................................................................................
LEI Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo ........................
(Com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei Compl. nº 11/70; pelos Decretos-lei nºs
24/69; 60/69; 76/69 e pelas Leis Complementares nºs 87/74; 124/75; 177/78; 294/82;
318/83 ; 445/86; 575/88; 644/89; 792/95; 942/03; 1.012/07; 1.043/08; 1.048/08; 1.054/08;
1.096/09; 1.123/10; 1.196/13 e 1.310/17)

LEI Nº 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
........................
LEI Nº 13.068, DE 10 DE JUNHO DE 2008
(Projeto de lei nº 1166/07, do Deputado Edson Ferrarini - PTB)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública estadual
comunicarem o excesso de faltas de alunos, na forma que especifica
..................................................................................
LEI Nº 16.279, DE 8 DE JULHO DE 2016
Aprova o Plano Estadual de Educação de São Paulo e dá outras providências
.................................
DECRETO Nº 12.983, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1978
Estabelece o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres
..........................................................
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(Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 40.785/96; 48.408/04 e 50.756/06)

DECRETO Nº 55.078, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro do
Magistério e dá providências correlatas
....................................................................................................................................
.
(Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 59.448/13)
DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas
.....................................................
DECRETO Nº 57.571, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011
Institui, junto à Secretaria da Educação, o Programa Educação Compromisso de São Paulo e dá providências correlatas
....................................................................................................................................
..
(Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 57.791/12)
DECRETO Nº 58.052, DE 16 DE MAIO DE 2012
Regulamenta a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula
o acesso a informações, e dá providências correlatas
........................................................................................................
(Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.035/15, 61.175/15,
61.559/15 e
61.836/16)
DECRETO Nº 62.216, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016
Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio
probatório dos
ingressantes nos cargos de Diretor de Escola do Quadro do Magistério da
Secretaria da
Educação, prevista na Lei Complementar nº 1.256, de 6 de janeiro de 2015, e
dá providências
correlatas
....................................................................................................................................
.........
RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 29 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo .................
RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011
Estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e
do ensino médio
nas escolas estaduais
...................................................................................................................................
(Com as alterações introduzidas pelas resoluções SE nº 3/14 e 13/17)
RESOLUÇÃO SE Nº 73, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
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Dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de
Progressão Continuada e
sobre os Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e
Médio das
escolas estaduais
....................................................................................................................................
......................
RESOLUÇÃO SE Nº 51, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o cumprimento do disposto na Deliberação CEE nº 138/2016,
quanto ao
processo de autorização de funcionamento e supervisão de
estabelecimentos de ensino e
cursos da rede privada de ensino presencial, nos diferentes níveis e
modalidades, integrantes
do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo
..........................................................................
DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97
Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o regime de
progressão continuada no ensino fundamental
....................................................................................................................................
...............
(Anexa a Indicação CEE nº 8/97)
DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97
Fixa normas para elaboração do Regimento dos Estabelecimentos de Ensino
Fundamental e Médio ................................................................................
(Anexa a Indicação CEE nº 9/97)
DELIBERAÇÃO CEE Nº 59/06
Estabelece condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e
avaliação, para discentes cujo estado de saúde as recomende ........................
(Anexa a Indicação CEE nº 60/06)
DELIBERAÇÃO CEE Nº 77/08
Estabelece orientações para a organização e distribuição dos componentes
do ensino fundamental e médio do sistema de ensino do Estado de São
Paulo ....................................................
(Anexa a Indicação CEE nº 77/08)
DELIBERAÇÃO CEE Nº 125/14
Dispõe sobre a inclusão de nome social nos registros escolares das
instituições públicas e
privadas no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e dá outras
providencias correlatas
(Anexa a Indicação CEE nº 126/14)
DELIBERAÇÃO CEE Nº 138/16
Fixa normas para autorização de funcionamento e supervisão de
estabelecimentos e cursos de educação infantil, ensino fundamental, médio
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e de educação profissional de nível técnico, no sistema estadual de ensino
de São Paulo
(Anexa a Indicação CEE nº 141/16)
(Com as alterações introduzidas pelas Deliberações CEE nºs 143 e 148/16)
DELIBERAÇÃO CEE N° 155/17
Dispõe sobre avaliação de alunos da Educação Básica, nos níveis
fundamental e médio, no
Sistema Estadual de Ensino de São Paulo e dá providências correlatas
.............................................
(Anexa a Indicação CEE nº 161/17)
PARECER CEE Nº 67/98 – CEF/CEM – Aprovado em 18.3.98
Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
.............................................................................
INDICAÇÃO CEE Nº 13/97 - CEM - Aprovada em 24-9-97
Diretrizes para elaboração de Regimento das Escolas do Estado de São
Paulo ...............................

Plano Municipal da Educação de Cachoeira Paulista.
Lei Orgânica do Município de Cachoeira Paulista
Conhecimento Pedagógico
ALVES, Nilda (coord.). Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola.
13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2013
CHRISPINO, A.& CHRISPINO, R. A mediação do conflito escolar. São Paulo:
Biruta, 2011.
ESTEVAN, Maria Teresa (Org). Escola, currículo e avaliação. São Paulo:
Cortez, 2005.
ESPÍRITO SANTO, C, RUY, Autoconhecimento na formação do educador, São
Paulo: Ágora, 2007.
FAZENDA, C. Ivani, Interdisciplinaridade: qual sentido? São Paulo, Editora
Paulus, 2003.
FREIRE, Paulo, Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do
oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
FREIRE, Paulo, A educação na cidade. São Paulo, Cortez 1999.
FREIRE, Paulo, Educação e atualidade brasileira. São Paulo, Cortez, 2002.
FREIRE, Paulo, Pedagogia da autonomia, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
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FREIRE, Paulo, Educação e Política. São Paulo: Paz e Terra, 2015.
GADOTTI, Moacir e ROMÂO, José E. Autonomia da escola: princípios e
pressupostos. São Paulo: Cortez, 2001.
HOFFMANN, Jussara . Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto
Alegre: Mediação, 2001.
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de . e TOSCHI, Mirza
Seabra. Educação escolar; políticas, estrutura e organização. São Paulo:
Cortez, 2010.
LÜCK , Heloisa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010.
LÜCK, Heloisa . Liderança em gestão escolar. Petrópolis : Vozes, 2010. Série
Caderno de Gestão.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para
todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MURAMOTO, Helenice Maria Sbrogio. Ação, reflexão e diálogo: o caminhar
transformador. In: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO. Escola: espaço de construção da cidadania. São Paulo: FDE,
1994. p. 133-142. (Ideias, 24).
OLIVEIRA, C., FREITAS, L.C. Indagações sobre currículo: currículo e
avaliação. Brasília: SEB, 2007.
PADILHA, P. Roberto, Planejamento dialógico: como construir o projeto político
pedagógico da escola, São Paulo, Cortez, 2017.
PARO, Vítor Henrique. Gestão democrática na escola pública. São Paulo:
Ática, 2012.
PARO, Vítor. Diretor Escolar- educador ou gerente? São Paulo: Editora Cortez.
POSSANI, Lourdes de Fátima Paschoaletto; ALMEIDA, Júlio Gomes;
SALMASO, José Luis (org.). Ação Supervisora: tendências e práticas. Curitiba:
CRV, 2012.
RANGEL, Mary (org.). Supervisão e gestão na escola: conceitos e práticas de
mediação. 3. ed. Campinas: Papirus, 2015.
RANGEL, Mary; FREIRE, Wendel (org.). Supervisão escolar: avanços de
conceitos e processos. Rio de Janeiro: Wak, 2010.
RIOS, Terezinha A. Compreender e Ensinar- Por uma docência de melhor
qualidade. São Paulo: Editora Cortez, 2001.
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SILVA JUNIOR, Celestino; RANGEL, Mary (org.). Nove olhares sobre a
supervisão. Campinas: Papirus, 2004. Ebook. Princípios que orientam a ação
do supervisor na SEE-SP.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Projeto Político Pedagógico da Escola:
uma construção, 1995.possível. Campinas, Papirus, Editora.
YARED, Ivone, Prática Educativa Interdisciplinar: limites e possibilidades de um
sonho ,Bauru: Joarte, 2013.

Conteúdo Geral para cargos de Nível Médio
Cargos: Agente Fiscal de Posturas, Zelador de Cemitério,
Coordenador de Defesa Civil, Técnico em Edificações, Técnico em
Contabilidade, Escriturário, Vigia, Agente de Transito
Agente Fiscal de Posturas – Criado pela Lei 2381/2019
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
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Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
Conhecimentos Específicos:
Código de Posturas do Município de Cachoeira Paulista- Lei 423/82 – Noções
sobre Sistemas Operacionais (Windows); Conhecimentos de Teclado;
Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio
eletrônico (Outlook).
Zelador de Cemitério- criado pela Lei 2.3282/2019
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
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advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
Conhecimentos Específicos
Equipamentos de segurança em serviços de limpeza. Materiais corrosivos
utilizados em limpeza e manutenção. Materiais de limpeza. Materiais
recicláveis. Noções de instalações elétricas e hidráulicas. Noções de limpeza
urbana. Noções de manutenção de cemitérios. Norma regulamentadora - NR
32 (segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde). Reciclagem e
preservação ambiental. Administração de materiais. Administração financeira e
orçamentária. Administração geral. BASES PROFISSIONAIS DO SERVIÇO
PÚBLICO: Atendimento ao público. Cidadania e ética na administração
pública. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1 ao 230). Decreto Nº 1.171,
de 22 de junho de 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal). Desenvolvimento e controle de cronogramas.
Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ética profissional do cargo
Gerenciamento do tempo. Limpeza e organização. Planejamento e organização
das atividades de trabalho. Reciclagem e preservação ambiental. Saúde e
segurança no ambiente de trabalho.
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Coordenador de Defesa Civil- Criado pela Lei 2382/2019

Técnico de Edificações- criado pela Lei 2.3282/2019
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação
gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos, acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de
palavras, derivação, tipos de derivação, composição, tipos de
composição. 6. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo,
numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento, colocação
pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos), advérbio,
preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios
da oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9.
Concordância nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11.
Regência nominal e verbal. 12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e
funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e antônimos. 15. Pontuação
Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
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Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
Conhecimentos Específicos:
Lei nº 12.983 - Altera a Lei no 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para dispor
sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção
em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas por
desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e
Defesa Civil, e as Leis nos 10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de
maio de 2011, e revoga dispositivos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de
2010. Publicada no Diário Oficial da União, em 03.06.2014
Lei nº 12.608 - Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC;
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres;
altera as Leis nos 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho
de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e
9.394,
de
20
de
dezembrode1996;
e
dá
outras
providências. Publicada no Diário Oficial da União, em 11.04.2012Lei nº
12.340 - Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações
de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação
em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades
Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras providências (Redação dada
pela Lei nº 12.983, de 2014). Publicada no Diário Oficial da União, em
02.12.2010.
Decreto
Estadual
nº
51.547,
de
03
de
junho
de
2014
Portaria nº 177, de 08 de julho de 2014 – estado de calamidade
emergência. Instrução Normativa MI nº 02 - Estabelece procedimentos e
critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federativos e dá outras providências. Publicado no D.O.U. de 22.12.2016.
Noções de Informática, Primeiros socorros.
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Técnico de Edificações- criado pela Lei 2.3282/2019
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Vale do Paraíba - Estado de São Paulo
Av. Cel Domiciano, nº 92, Centro
Conhecimentos Específicos
Escalas. Projeto arquitetônico convenções gráficas, (representação de
materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); desenho de:
planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura;
detalhes; contagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas
(tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas (tipos, elementos e
detalhamento). Noções de projeto e execução de edificações (arquitetônico,
estrutural, instalações prediais, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias,
preventivas contra incêndio, telefonia, gás, ar condicionado). Materiais de
construção e solos: características e propriedades dos materiais de construção;
controle tecnológico dos materiais de construção e de solos. Noções de
desenho em meio eletrônico em AutoCAD e SketchUp: menus, comandos,
aplicações. Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - tipos,
formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho
técnico (NBR 6492/94, NBR 8196/99, NBR 8403/84, NBR 10068/87, NBR
13142/99), Acessibilidade nas edificações (NBR 9050/2004). Planejamento e
controle de obras: organização de canteiros de obras; quantificações de
materiais e serviços em obras, inclusive de reformas, medições; orçamentos;
vistorias técnicas e fiscalização de obras; processos de compra e de controle
de materiais; licitações e contratos administrativos; cronogramas. Topografia:
equipamentos de topografia; levantamentos topográficos; desenho topográfico;
cálculos topográficos. Patologias das construções: sintomas, mecanismos,
causas, origens e as consequências das deficiências das construções. Noções
de saúde e segurança em obras e higiene do trabalho. Saídas de emergência
em edifícios.
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Técnico de Contabilidade- criado pela Lei 1014/199
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema
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Conhecimentos Específicos
Patrimônio Público; Lançamento; Receitas; Despesas; Tributos; Participação do
Município em Tributos Estaduais e Federais; Aziendas Públicas; Bens Públicos;
Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade
Pública; Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações: Lei 8883/94, 9648/98 e
9854/99; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do
correio eletrônico (Outlook).Lei Orgânica de Cachoeira Paulista
Escriturário- criado pela Lei 1014/199
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
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Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema
Conhecimentos Específicos
Noções de fundamentos e técnicas de redação oficial e execução de atividades
burocráticas relacionadas ao serviço público. Noções Básicas de Arquivo
(finalidade, classificação, acessórios, fases, técnicas, sistemas e métodos de
arquivamento). Princípios básicos de administração pública e servidores.
Administração de materiais e patrimônio: dimensionamento e controle de
estoques, gestão de almoxarifado e administração de compras. Protocolo:
finalidade, objetivos e atividades gerais. As Comunicações oficiais. Elaboração
de documentos oficiais (relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos,
portaria, ordem de serviço, requerimento, mensagem, correio eletrônico). Atos
normativos (fundamentos, requisitos, o desenvolvimento de uma Lei, técnica
legislativa, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória,
decreto, portaria). O Processo legislativo (iniciativa, discussão, emenda,
votação, sanção, veto, promulgação, publicação, procedimentos legislativos,
medidas provisórias). Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos,
classificação e espécies.
Informática- Windows, Conhecimentos de Teclado, Conhecimentos sobre:
Word, Excel e Power Point, Internet, Uso do correio eletrônico (Outlook).
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Vigia – Criado pela Lei 1014/ 1994
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
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Conhecimentos Específicos:
Noções básicas sobre a função e atribuições, de segurança no trabalho;
Relações humanas no trabalho; Formas de tratamento; Hierarquia;
Atendimento ao Público; rondas diurnas e noturnas, controle de pessoas e
veículos, registro de ocorrências, comportamento frente a sinistros

Agente Municipal de Trânsito – Criado pela Lei 1710 /2010
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.

Matemática
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
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proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas:
medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro.
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros;
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de
equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
Conhecimentos Específicos:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações posteriores); Do Sistema Nacional de Trânsito; Das Normas Gerais
de Circulação e Conduta; Dos Pedestres e Condutores de veículos não
motorizados; Do Cidadão; Da Educação para o Trânsito; Da Sinalização de
Trânsito; Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e do
Policiamento Ostensivo de Trânsito; Dos Veículos; Da Segurança dos Veículos;
Da Identificação do Veículo; Do Registro de Veículos; Do Licenciamento; Da
Condução de Escolares; Da Habilitação; Das Infrações; Das Penalidades; Das
Medidas Administrativas; Do Processo Administrativo; da Autuação; Do
Julgamento das Autuações e Penalidades; Dos Crimes de Trânsito.

