PROCESSO SELETIVO 001/2017
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A prova será constituída de 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas.
Cada tópico do programa destacado equivalem a cinco questões cada um.
A prova terá duração de 1h: 30 min
Por questões de segurança, os candidatos não poderão levar os cadernos de provas.
Na capa da prova haverá o gabarito provisório, que consiste num gabarito destacável
para que o candidato, se desejar, transcreva sua respostas e o leve para casa à fim de
que possa conferir o número de acertos. Esse gabarito provisório não será avaliado na
correção do Concurso Público
As provas e gabaritos serão publicados no endereço eletrônico http://www.agirh.org/.

Auxiliar de serviços gerais- para capina e limpeza pública
Português: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:Interrogativa– Exclamativa - Afirmativa– Negativa; Classes de Palavras; Comparação de
palavras entre si: Sinônimos Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação
;Concordância dos Nomes(substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de
Textos.
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais resolução
de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até
bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade ,dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento ,superfície, massa, capacidade e tempo transformações–problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional–
Real; Perímetro ;Operações com frações; Operações com números decimais.
Conhecimentos Gerais: Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos,
econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local
e/ou nacional. Raciocínio Lógico. História da cidade, Lei Orgânica do Município de
Areias.
Conhecimentos Específicos- Conhecimentos e uso correto de produtos de limpeza,
segurança do trabalho, disciplina, relacionamento, noções básicas sobre atividades de
limpeza pública e capina.

GuardaMunicipal, Agente de Saúde e Pedreiro Nível III

Português: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:Interrogativa – Exclamativa - Afirmativa– Negativa ;Classes de Palavras; Sinônimos e
Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação ;Concordância Nominal e verbal
;Análise e Interpretação de Textos.
Matemática:
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais resolução de problemas
sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão ;Noções
de: dúzia, arroba, metade ,dobro ,triplo ,um quarto ou quarta parte, um terço ou terça
parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo transformações–problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional–
Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo ;Operações com frações; Operações
com números decimais.
Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Raciocínio Lógico.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Areias.

Conhecimentos Específicos

Guarda Municipal
Direitos Humanos, Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas: Título I –
Dos Princípios Fundamentais. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, do
Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Emenda Constitucional n°
45/2004- Questões referentes aos comportamentos dos guardas municipais no exercício
da função. Primeiros Socorros.
Agente de Saúde
Definição da Dengue, Razões do agravamento da dengue no Brasil. Agente etiológico
da dengue, ocorrência de transmissão, Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti);
Doença: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos
de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Dengue clássica e
Hemorrágica, síndrome do choque da dengue, Quais os remédios deve se evitar com
suspeita de dengue Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações;
conceitos utilizados ; atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor – pesquisa
em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas;
atividades em situação de transmissão (bloqueio de criadouros, bloqueio de
nebulização, organização das ações), avaliação de densidade larvária; Controle
Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos;
Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados
básicos na aplicação, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual.
Pedreiro Nível III
Conhecimentos das ferramentas e materiais de construção civil para o exercício pleno da
função. Marcação de obra. Tipos de Fundações. Impermeabilizações. Concreto armado.

Armações em aço. Conhecimentos do sistema de metragem linear. Cubicagem.
Concretagem. Preparação e utilização de massas. Execução e resolução de problemas
em alvenaria. Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de
execução. Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas utilizadas.
Pintura e repintura. Instalações hidrossanitárias. Tipos de utilização de ferramentas
inerentes a função. Normas técnicas e de segurança aplicadas ao trabalho da respectiva
área. Noções de leitura e interpretação de projetos de construção civil atinentes à
execução das funções.

Auxiliar de Escritório e Inspetor de Alunos
Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. Ortografia:
conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, dificuldades gráficas.
Acentuação: 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, crase.
Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação
de palavras, derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de
composição, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal,
regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes
oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e cargos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e
antônimos
Matemática:
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais resolução de problemas
sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão ;Noções
de: dúzia, arroba, metade ,dobro ,triplo ,um quarto ou quarta parte, um terço ou terça
parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo transformações–problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional–
Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo ;Operações com frações; Operações
com números decimais.

Conhecimentos Gerais
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Raciocínio Lógico.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Areias.

Conhecimentos Específicos
Auxiliar de Escritório.

Noções de fundamentos e técnicas de redação oficial e execução de atividades
burocráticas relacionadas ao serviço público; noções de registro, controle e arquivo de
documentos; noções básicas de administração pública municipal; conhecimento básico
de informática (Word for Windows), internet e correio eletrônico.

Inspetor de Alunos

Estatuto da Criança e do adolescente, questões relativas a comportamentos frente a
situações junto a função. Primeiros Socorros

Auxiliar de Enfermagem, Agente de Controle de Endemias, Enfermeiro
Farmacêutico e Dentista
Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. Ortografia:
conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, dificuldades gráficas.
Acentuação: 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, crase.
Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação
de palavras, derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de
composição, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal,
regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes
oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e cargos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e
antônimos

Politicas de Saúde
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e organizacional
do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS ,Constituição Federal art. 196 a 200, Leis
Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM
nº 687/2006 – Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da
Família: Portaria GM nº 1625/2007 – Altera atribuições dos profissionais das Equipes de
Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº
648/GM/2006 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica O Financiamento:
Constituição Federal art. 196 a 200, Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8142/1990.
Controle Social: Lei Orgânica da Saúde: Lei federal 8142/1990. Pacto pela Saúde:
Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto.

Conhecimentos Gerais:

Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Raciocínio Lógico.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Areias.

Conhecimentos específicos:
Auxiliar de Enfermagem
Técnicas Básicas de Enfermagem; Alimentação e Hidratação do paciente; Noções de
Farmacologia; Pré-natal e Puerpério; Sinais vitais; Higienização; Administração de
medicamentos via oral e parenteral; Cuidados especiais; Coleta de material para exame
;Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; Introdução às
Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e
desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, vacin .Pediatra: a criança:
o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns. Saúde
da mulher, da criança e do idoso.
Agente de Controle de Endemias
Saneamento básico (sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário,
resíduos sólidos e limpeza pública). Saneamento ambiental (controle de artrópodes,
controle de roedores, higiene dos alimentos). Atenção primária à saúde (conceitos,
características, estratégias).
Epidemiologia (estrutura epidemiológica, processo saúde e doença, imunização,
vigilância epidemiológica, análise epidemiológica) Saúde da comunidade (conceito,
participação popular em saúde)Atuação prática nos serviços de saúde (visita domiciliar,
coleta de materiais, educação sanitária) Educação sanitária, abastecimento de água,
doenças relacionadas com a água e alimentos (meio de transmissão, agente patogênico,
doenças, medidas preventivas)Cólera, febre tifoide, leptospirose, hepatite infecciosa,
diarreia aguda, salmonelose, giardíase, amebíase, botulismo Coleta de amostra de água
para exame de potabilidade limpeza de reservatório de água Saúde e saneamento,
problema do lixo, vigilância epidemiológica Combate e prevenção a insetos e similares
pelas Normas Técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde Noções de Higiene
social, sanitária e mental (Manual de Saneamento – FUNASA). Código Sanitário
Estadual.
Enfermeiro
Processo Saúde e Doença (conceito, condições de saúde). Conforto, segurança e
Higiene do paciente. Verificação de sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão
arterial). Anotações no Prontuário. Administração de medicamentos (preparo e vias de
administração). Ações de Enfermagem em tratamentos especiais (curativos e aplicações).
Coleta de material para realização de exames. Vigilância Epidemiológica. Vigilância das
doenças transmissíveis, tipos de isolamento e precauções. Imunização (calendário de
vacinação). Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas
degenerativas (hipertensão e diabetes melitos). Diagnósticos de Enfermagem. Código de
Ética profissional. Fundamentos de Enfermagem; Enfermagem Materno-Infantil.
Atendimentos de emergência
Farmacêutico
Legislação Farmacêutica: Lei Federal 5991/73 Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências. Lei Federal 6360/76 Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Lei Federal 6480/77 Altera a Lei

n° 6.360, de 23 de setembro de 1.976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos. E dá providências, nas partes que menciona. Lei Federal
6437/77 Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências. Lei Federal 9787/99 Altera a Lei n° 6.360, de 23 de
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária estabelece o medicamento
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá
outras providências. Decreto Federal 74170/74 Regulamenta a Lei n° 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Decreto Federal 79094/77
Regulamenta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de
vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos,
cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. Decreto Federal 793/93 Altera os
Decretos n°s. 74.170, de 10 de junho de 1974 e 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que
regulamentam, respectivamente, as Leis n°s 5.991, de 17 de janeiro de 1973, e 6.360, de
23 de setembro de 1976, e dá outras providências. Portaria MS 176/99 Estabelece
critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à
Assistência
Dentista
Endodontia: Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia
das alterações pulpares. Etiopatogenia das alterações periapicais. Conhecimentos
básicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos para Tratamento Conservador da
polpa viva. Cirurgia: Anestesia local. Exodontia. Semiologia: Diagnóstico em patologia
bucal: o processo do diagnóstico; exame clínico; exames complementares; semiologia da
boca; lesões ulcerativas e vesico-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas;
semiologia do câncer bucal; manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia
pediátrica; estomatologia geriátrica. Farmacologia: Vias de administração de drogas.
Normas de receituário e de notificação de receita. Bases farmacológicas para prática
clínica. Uso clínico dos antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais.
Saúde Bucal e Preventiva, Ética, Dentística: Epidemiologia das doenças bucais no Brasil.
Nutrição, dieta e cárie. Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental
realizado pelo paciente. Flúor sistêmico, aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. Ciclo
restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde Bucal. Promoção de saúde em
odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e laboratoriais sobre a
reatividade de compostos fluoretados aplicados no esmalte dental humano. Materiais
Dentários: Resinas para restauração. Amálgama dental: a) estrutura e propriedades; b)
considerações técnicas. Cimentos odontológicos para restaurações e proteção pulpar.
Materiais de acabamento e polimento. Periodontia: Anatomia do periodonto. Placa dental
e cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. Doença
periodontal em crianças e adultos jovens. Código de Ética
Professor PEBIe Professor de Ensino Infantil
Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. Ortografia:
conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, dificuldades gráficas.
Acentuação: 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, crase.

Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação
de palavras, derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de
composição, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal,
regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes
oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e cargos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e
antônimos
Conhecimentos Legislativos
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: título II- dos direitos e garantias
fundamentais capítulo I- dos direitos e deveres individuais e coletivos capítulo II - dos
direitos sociais capítulo iii - da educação, da cultura e do desporto seção I- da
educação.
Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -Eca.
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Raciocínio Lógico.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Areias
Conhecimentos Específicos
Professor de Educação Infantil
Referências Curriculares Nacionais para Desenvolvimento e aprendizagem.
Desenvolvimento da criança na primeira infância. A construção do pensamento e da
linguagem. Competências e habilidades da criança de zero a seis anos. Conceitos
básicos da Educação Infantil. Aprender e ensinar na educação infantil. Planejamento,
execução de atividade e avaliação na educação infantil. Organização do tempo e do
espaço das atividades. Interdisciplinaridade. Inclusão escolar. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (Volumes I, II e III). Relação educação escola
e sociedade. Sociedade e cultura brasileira. Concepções político-filosóficas de educação.
O papel político, ético e social do professor. Psicologia da educação desenvolvimento e
aprendizagem: concepções e teorias A relação professor, aluno e escola. Cotidiano
escolar: Desenvolvimento e aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem.
Instrumentos metodológicos da aprendizagem. Planejamento (o papel dos objetivos
educacionais e os conteúdos de aprendizagem).
Professor Ensino Básico I
Relação educação escola e sociedade. Sociedade e cultura brasileira. Concepções
político-filosóficas de educação. O papel político, ético e social do professor. Psicologia
da educação desenvolvimento e aprendizagem: concepções e teorias A relação
professor, aluno e escola. Cotidiano escolar: Desenvolvimento e aprendizagem. O
processo de ensino-aprendizagem. Instrumentos metodológicos da aprendizagem.
Planejamento (o papel dos objetivos educacionais e os conteúdos de
aprendizagem).Avaliação da aprendizagem escolar. Teorias da Aprendizagem

