Prefeitura Municipal de Lavrinhas
Estado de São Paulo
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CNPJ: 45.200.029/0001-55

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdo Geral para cargos de Nível Superior
Cargos: Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico da Família PSF,
Procurador Jurídico, Professor PEB II Língua Portuguesa, Nutricionista.

Médico Ginecologista Obstetra

Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas

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,
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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 Legislativos sobre Saúde Pública
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos e a Constituição Cidadã. 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 e sua regulamentação pelo
Decreto n. 7.508/2011, Lei Federal nº 8142/1990; A Estratégia de Saúde da Família:
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 para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF ; 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; Resolução n. 453/2012, de 10
de maio de 2012.
Conhecimentos Específicos
Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual.
Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética
Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos
genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais.
Ginecologia

da

infância

e

da

adolescência.

Mastopatias

benignas e

malignas.

Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas.
Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e
trompas.

Oncologia

ginecológica.

Moléstia

trofoblástica.

Endometriose.

Cirurgias

Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais.
Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade.
Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização.
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico.
Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo
gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração,
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal.
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Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução
Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos
plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças
intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez
prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias.
Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico.
Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em tocoginecologia. Patologia
do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção
céfalopélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura
prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos éticolegais da prática
obstétrica. Ginecologia. Semiologia ginecológica. Desenvolvimento puberal normal e
anormal. Malformação genital. Planejamento familiar – métodos anticoncepcionais.
Amenorréia;. Sangramento genital. Hemorragia uterina disfuncional. Vulvovaginite.
D.S.T./AIDS. Doença inflamatória pélvica. Dor pélvica crônica. Incontinência urinária.
Miomatose uterina. Endometriose. Dismenorréia. Síndrome Pré-Menstrual. Climatério.
Patologia Benigna da Mama. Infertilidade conjugal. Sexualidade. Oncologia ginecológica.
Endoscopia. Obstetrícia. Embriologia e desenvolvimento fetal. Modificações fisiológicas da
gestação.

Endocrinologia

do

ciclo

gravídico-puerperal.

Diagnóstico

da

gravidez/Propedêutica clínica e laboratorial. Abortamento espontâneo. Abortamento
habitual. Abortamento infectado e choque séptico (de causa obstétrica). Gestação ectópica.
Doença trofoblástica gestacional. Assistência pré-natal normal, médio riso e alto risco.
Assistência ao parto. Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal. Avaliação da
vitalidade fetal. Indução e condução ao parto. Assistência ao puerpério. Puerpério
patalógico (infecção, hemorragia, etc.). Distocias mecânicas. Prematuridade. Gestação
prolongada. Discinesia. Apresentação anômalas. Gemelidade. Isoimunização ao Fator Rh.
Sofrimento fetal agudo. Rotura prematura das membranas. DPP, Placenta prévia, Rotura
uterina. Hipertensão na gestação. Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino
retardado. Coagulopatia. Morte fetal intra-útero. Diabete melito na gestação. Infecção prénatal não virótica. Interrupção da gestação. Cardiopatia na gestação. Terapêutica
medicamentosa na gestação. Nefropatia na gestação. Noções gerais de Cardiotocografia,
Ultrassonografia e Dopplerfluxometria. Embriologia a anatomia do aparelho urogenital
feminino. Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino. Esteroidogenese. Código de Ética
Profissional.
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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 do Município de Lavrinhas.

Médico Pediatra
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

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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Conhecimentos Legislativos sobre Saúde Pública
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos e a Constituição Cidadã. 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 e sua regulamentação pelo
Decreto n. 7.508/2011, Lei Federal nº 8142/1990; A Estratégia de Saúde da Família:
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 para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF ; 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; Resolução n. 453/2012, de 10
de maio de 2012.
Conhecimentos Específicos
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e Desenvolvimento:
desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações:
ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais,
desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios:
Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite,
bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias
agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose
metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato
urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome
nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carências e hemolíticas. Hemorragia
digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e
das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas:
AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e
estreptococcias. Infecção Hospitalar. Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e
meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes
por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros
no Paciente, Código de Ética Profissional.
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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 do Município de Lavrinhas.

Médico da Família PSF
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas

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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Conhecimentos Legislativos sobre Saúde Pública
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos e a Constituição Cidadã. 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 e sua regulamentação pelo
Decreto n. 7.508/2011, Lei Federal nº 8142/1990; A Estratégia de Saúde da Família:
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 para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF ; 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; Resolução n. 453/2012, de 10
de maio de 2012.
Conhecimentos Específicos
Epidemiologia Clinica e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis: reumática, hematológica, pâncreas,
sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias,
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas,
neurológicas,

dermatológicas,

psiquiátricas,

ginecológicas,

ortopédicas,

pediátricas.

Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. Infecções 24
bacterianas e Erisipela. Escabiose. Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. Urticária.
Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial periférica. Tromboses
venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana,
Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respiratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma.
Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência
Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite.
Sinusite.

Otite.

Amigdalite.

Doenças

gastrointestinais:

Gastrite.

Úlcera

péptica.

Colecistopatias. Diarreia aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de
cólon. Doenças renais: Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrites, Nefrolitíase.
Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes
mellitus. Doenças da Tireoide. Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias hipocrômicas,
macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação. Leucemias e
linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota. Lúpus
eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Doenças neurológicas: Cefaleias. Epilepsia.
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Acidente vascular cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas:
Alcoolismo. Pânico. Depressão. Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis:
Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose.
Doença meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase; Interpretação de
exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. Orientação dos
distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Desenvolvimento de ações de
caráter multiprofissional ou interdisciplinar. A dimensão subjetiva do adoecer para
pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: implicações nas
intervenções de saúde. A história clínica e o exame clínico no cuidado à saúde de adultos e
idosos. A humanização do cuidado em saúde: relação profissionais de saúde versus
pacientes e acompanhantes. A racionalidade na solicitação de exames complementares e
no uso de medicamentos no cuidado à saúde de adultos e idosos. Código de Ética
Profissional
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 do Município de Lavrinhas.

Nutricionista
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

Português
Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação gráfica:
conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras
8
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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
Operações básicas. Teoria elementar dos conjuntos. Equações. Relações e Funções:
funções do 1° e 2° grau, funções exponenciais, funções logarítmicas. Trigonometria:
funções e inequações trigonométricas. Inequações: inequações do 1° e 2° grau, inequações
produto e quociente. Porcentagem. Estatística. Probabilidade. Análise combinatória.
Matemática financeira: juros simples e compostos. Sistemas lineares. Matrizes e
determinantes.

Polinômios.

Geometria:

conceitos

básicos

de

geometria

plana

e

propriedades das figuras geométricas, congruência e semelhança de figuras planas.

Conhecimentos Específicos
Princípios básicos; Nutrição essencial; Educação nutricional; Recomendações nutricionais
para a população em geral e em condições patológicas; Dietoterapia; Alimentação coletiva;
Fundamentos da Nutrição; Nutrição e dietética; Avaliação Nutricional; Fisiopatologia;
Transtornos relacionados à nutrição; Materno-infantil; Nutrição nas diversas etapas da vida;
Assistência nutricional nas patologias; Saúde Pública; Técnica dietética; Microbiologia e
Parasitologia aplicadas à Nutrição; Higiene de alimentos; Atualidades em alimentação
coletiva; Nutrição enteral e parenteral; Legislação e Ética Profissional.
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 do Município de Lavrinhas.
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Professor PEB II – Língua Portuguesa
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

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.

Conhecimentos Legislativos
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394/96; Estatuto da Criança do
Adolescente; Constituição da República Federativa do Brasil Promulgada em 5 de outubro
de 1988 – da Educação.
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Conhecimentos Específicos
1-Literatura Brasileira 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 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 do Município de Lavrinhas.

Procurador Jurídico
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Específicos

30

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.
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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.
Conhecimentos Específicos
Direto 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 direito de defesa. Tutela jurisdicional efetiva. Relações entre os Poderes
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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. Lei 8.112 de 11 de
dezembro de 1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.
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; Atribuições e Responsabilidade do Prefeito Municipal; Do
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Legislativo Municipal; Composição e atribuições; Do Controle Externo. Servidores
Municipais. Lei Orgânica do Município de Lavrinhas. 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

15

Prefeitura Municipal de Lavrinhas
Estado de São Paulo
Paço Municipal, n° 200 – Centro – Lavrinhas/SP – Tel.: (12) 3146-1110 CEP: 12.760-000
CNPJ: 45.200.029/0001-55

Antecipada de Provas. Justificação. Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Busca e
Apreensão. Protestos. Notificações. Interpelações. Processo de Execução. Princípios
gerais. Espécies. Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de
Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de nãofazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Embargos do Devedor.
Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. 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
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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.
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
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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.
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.
Leis Municipais de Lavrinhas:
Lei Orgânica Municipal e Emendas.
Lei Municipal 1.505/19- Lei autorizando Convênio de atividade delegada.
Lei Municipal 1.491/17- Estrutura da Prefeitura –Criação de Cargos e Salários
Lei Municipal 1.517/19- Criação da Procuradoria Jurídica Municipal
Lei Complementar 1.496/18 – Código Tributário Municipal
Lei Municipal 1.51318 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019
Decreto Municipal 68/2017 – Regulamentação da Lei 8.112/90
Decreto Municipal 12.342/78 – Vigilância Sanitária
Lei 412/84 – Código de Postura
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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 do Município de Lavrinhas.

Conteúdo Geral para cargos de Nível Médio
Cargos: Técnico de Enfermagem e Escriturário

Técnico de Enfermagem
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

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
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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 Legislativos sobre Saúde Pública
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos e a Constituição Cidadã. 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 e sua regulamentação pelo
Decreto n. 7.508/2011, Lei Federal nº 8142/1990; A Estratégia de Saúde da Família:
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 para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF ; 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; Resolução n. 453/2012, de 10
de maio de 2012.
Conhecimentos Específicos
Fundamentos, técnicas e procedimentos básicos de enfermagem; Cuidados nutricionais;
Cuidados com eliminações; Cuidados respiratórios; Execução de ações assistenciais de
enfermagem; Parâmetros clínicos; Procedimentos Intravasculares; Atendimento de
enfermagem e conhecimentos básicos de saúde de grupos populacionais específicos
(hipertensos, diabéticos, da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, gestante,
obesidade); Aleitamento

materno;

Doenças

de

notificação

compulsória;

Doenças

infecciosas e parasitárias; Doenças transmissíveis; Vigilância epidemiológica; Atendimento
de emergência: noções básicas (parada cardiovascular, hemorragias, ferimentos, sincope,
convulsao, afogamento, choque, politraumas, queimaduras); Imunização; Procedimentos:
Curativos; aplicação de calor e frio; tricotomia; Administração de medicamentos;
Preparação, transporte e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico;
Parâmetros clínicos; Sinais vitais e medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese;
Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente; Prevenção de úlceras de pressão e
queda; Coleta de material para exames laboratoriais; Posições para exames; Desinfecção e
preparo da unidade do paciente; Conhecimentos básicos de farmacologia; Anotações de
enfermagem; Princípios éticos e legais da profissão.
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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 do Município de Lavrinhas.

Escriturário
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

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 eletronico). 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 espécie. Informática - Windows, Conhecimentos de Teclado,
Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point, Internet, Uso do correio eletrônico
(Outlook).

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 do Município de Lavrinhas.
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Conteúdo Geral para cargos de Nível Fundamental Completo
Cargos: Inspetor de Alunos, Agente Comunitário.

Agente Comunitário
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Conhecimentos Legislativos

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

História da Cidade e Lei Orgânica do

10

Município de Lavrinhas.

Português
Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades ortográficas,
separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa Afirmativa,
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos
Verbos; Tempo dos verbos; Ocorrência de crase. Cargos e funções do “que” e “se”.
Conhecimentos Legislativos sobre Saúde Pública
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos e a Constituição Cidadã. 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 e sua regulamentação pelo
Decreto n. 7.508/2011, Lei Federal nº 8142/1990; A Estratégia de Saúde da Família:
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 para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF ; Pacto pela
Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do
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SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; Resolução n. 453/2012, de 10
de maio de 2012.
Conhecimentos Específicos
Cadastramento

familiar

e

Mapeamento:

finalidade

e

instrumentos.

Conceito

de

territorialização, microárea e área de abrangência. Diagnóstico comunitário. Principais
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos
problemas. Saúde da criança, mulher, idoso Abordagem comunitária: mobilização e
participação comunitária em saúde. Acolhimento e vínculo. Visita domiciliar. Estratégia
Saúde da Família. Calendário básico de vacinação. Noções Básicas de doença como:
Febre

Amarela,

Leishmaniose

visceral

e

tegumentar,

dengue,

esquistossomose,

tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, entre outras. Higiene, saúde e
prevenção das doenças contagiosas. A participação do Agente Comunitário de Saúde no
PACS e PSF Doenças sexualmente transmissíveis. Educação permanente em saúde.
Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. Conceitos e critérios de
qualidade de atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do
usuário e do trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de Epidemiologia, Meio
Ambiente e Saneamento.
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 do Município de Lavrinhas.

Inspetor de Alunos
Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.
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Português
Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades ortográficas,
separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa Afirmativa,
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos
Verbos; Tempo dos verbos; Ocorrência de crase. Cargos e funções do “que” e “se”.
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. Cálculo de áreas e ou de volumes. A reta e os números reais.
Equações do 1º grau
Conhecimentos Específicos
Deveres e obrigação do inspetor de alunos; Disciplina e vigilância dos alunos; Hierarquia na
escola; Controle e movimentação do aluno; Orientação aos alunos quanto às normas da
Escola; Controle e movimento dos alunos nas imediações da Escola; Colaborar na
instrução e divulgação de avisos; Observar e orientar os setores, sobre o comportamento
dos alunos; Apoio aos professores; Colaboração nas atividades extraclasse; Primeiros
socorros aos alunos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Telefones de emergência:
Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
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 do Município de Lavrinhas.
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Conteúdo Geral para cargos de Nível Fundamental Incompleto
Cargos: Operador de Máquinas, Motorista e Eletricista

Eletricista
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

Português
Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades ortográficas,
separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa Afirmativa,
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos
Verbos.
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. Cálculo de áreas e ou de volumes. A reta e os números reais.
Equações do 1º grau
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Conhecimentos Específicos
Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em eletricidade,
Conhecimentos das normas de segurança, Conhecimento do material empregado,
Qualidade do material, Isolantes, Cargas, Fases, Circuito, Prática da função, Regulagens
com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, Serviços de Solda, Refletores,
Antenas, Semáforos, Ligações elétricas provisórias e definitivas

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 do Município de Lavrinhas.

Operador de Máquinas
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas.

Português
Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades ortográficas,
separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa Afirmativa,
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos
Verbos.
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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. Cálculo de áreas e ou de volumes.

Conhecimentos Específicos
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros;
Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de
Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de
23/09/97.

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 do Município de Lavrinhas.

Prova prática de Operador de Máquinas:
Apenas para os 30 primeiros classificados (com o critério desempate)
TAREFA-Operar

PONTUAÇÃO

máquinas designadas

TEMPO MÁXIMO PARA
REALIZAÇÃO

Qualidade do serviço
35 Pontos

Habilidade

com

a 35 Pontos

Patrol – 15 minutos

Pá Carregadeira-15 minutos

Máquina

Produção

30 Pontos
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Motorista
Tipo de Prova
Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Conhecimentos

Gerais:

Atualidades,

10

História da Cidade e Lei Orgânica do
Município de Lavrinhas

Português
Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades ortográficas,
separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa Afirmativa,
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos
Verbos.

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. Cálculo de áreas e ou de volumes.

Conhecimentos Específicos
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros;
Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de
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Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de
23/09/97.

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 do Município de Lavrinhas.

Prova prática de motorista:
Apenas para os trinta primeiros classificados (com o critério desempate)
Tempo

Pontuação

Tarefas
01-Realizar

baliza

determinado
05 minutos

60 pontos

com

pela

veículo
Prefeitura

Municipal de Lavrinhas

02-Percorrer o trajeto, inicialmente
10 minutos

40 pontos

definido, observando a legislação de
trânsito, a segurança própria, dos
acompanhantes

e

de

terceiros,

condução defensiva e também a que
melhor conserve o veículo.

15 minutos

100 pontos

Tarefa 01 – Baliza
O candidato tem direito a 2 (duas) tentativas para a colocação e retirada do veículo entre as
balizas, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos. Caso o candidato não consiga executar o
estacionamento, o mesmo deve iniciar uma segunda tentativa, onde tem que retirar
totalmente o veículo da vaga para que se inicie uma nova tentativa. O veículo deve ficar
alinhado o mais próximo do meio-fio, com distância máxima de até 30 (trinta) centímetros
da guia. Caso o tempo seja esgotado, o candidato estará eliminado e com resultado
reprovado. O candidato só irá para a segunda tarefa do certame se for aprovado na baliza.
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