ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO GERAL PARA FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR
Monitor, PEB I- Professor de Alfabetização de Jovens e Adultos, PEB I- Professor
Ensino Fundamental, PEB I- Professor de Ensino Infantil, PEB II – Professor de
Ciências, PEB II – Professor de Educação Artística, PEB II – Professor de Educação
Física, PEB II – Professor de Geografia, PEB II – Professor de História, PEB II –
Professor de Inglês, PEB II – Professor de língua portuguesa, PEBII – Professor de
Matemática, Enfermeiro 40h – Enfermeiro 36h, Psicólogo, Fonoaudiólogo.

Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de
Questões

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

05

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. Figuras de linguagem. Ortografia oficial. 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
.Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, processos de
formação de palavras, derivação, tipos de derivação, composição, tipos de
composição 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. Vozes do verbo.
Sintaxe: termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos
acessórios da oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas.
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Ocorrência de crase. Cargos e funções do “que” e “se” Sinônimos e antônimos.
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 primeiro e segundo graus e Gráfico de equações. Inequações do 1º
grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistema.
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 Roseira
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MONITOR
Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Referências Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (www.mec.gov.br). BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Noções de primeiros
socorros: Saúde Ocupacional – O papel do brinquedo na educação escolar.
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. Questões
relativas as atividades desenvolvidas pelo Monitor.
PROFESSOR DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.Projeto Político
Pedagógico: princípios e finalidades. Currículo em ação: planejamento, seleção e

organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo
de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola.
Concepções de Educação e a prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e
Letramento. Concepções de Educação e a prática pedagógica. História da
Alfabetização de Adultos no Brasil -Teorias de Paulo Freire- Carl Rogers

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 de
13/07/1990BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília, 2018. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Fundamentos Teóricos
da Educação:
Perspectiva Histórica da Educação, Aspectos filosóficos e
sociológicos da Educação, Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e
Teorias da aprendizagem, Interdisciplinaridade, Instrumentos Pedagógicos do
Ensino e da Aprendizagem, Projeto Político Pedagógico, PPA, Planejamento.
Avaliação: função, objetivos e modalidades. História dos movimentos pedagógicos
no Brasil, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Skinner, Freinet
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 de
13/07/1990BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília, 2018. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Fundamentos Teóricos
da Educação:
Perspectiva Histórica da Educação, Aspectos filosóficos e
sociológicos da Educação, Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e
Teorias da aprendizagem, Interdisciplinaridade, Instrumentos Pedagógicos do
Ensino e da Aprendizagem, Projeto Político Pedagógico 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 ensinoaprendizagem. Instrumentos metodológicos da aprendizagem. Planejamento (o
papel dos objetivos educacionais e os conteúdos de aprendizagem). Indisciplina e
disciplina Escolar, Planejamento. Avaliação: função, objetivos e modalidades.
História dos movimentos pedagógicos no Brasil, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire,
Skinner, Freinet.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Fundamentos Teóricos da
Educação: Perspectiva Histórica da Educação Conhecimentos Específicos para a
área de atuação: Matérias encontradas no ambiente; propriedades físicas e
químicas; Substâncias fundamentais nas teorias atômicas – moleculares;
Transformações químicas e físicas dos materiais; Organização dos materiais na
terra e suas transformações; Energia no ambiente; Equilíbrio e movimento dos
corpos; Organização, evolução e hipóteses sobre a origem do universo;
Transformações terrestres; Características funcionais dos seres vivos;
Ecossistemas; Controle ambiental, Corpo Humano – Sistema Digestivo, Sistema
respiratório ,Sistema circulatório. O corpo humano como um todo em equilíbrio:
saúde e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição.
Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade O conhecimento
científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na
sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde,
orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o
ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem as
funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos sistemas e
suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais.
Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos;
interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos,
leis, relações e princípios básicos.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. História da Arte Geral. A História
da Arte no Brasil e seus movimentos. História da Arte no Vale do Paraíba. História
da Musica Popular Brasileira. Tendências artísticas atuais. A educação Musical na
Escola. Artes Cênicas: história das artes cênicas, teoria e prática, teatro e jogo. Artes
Plásticas: história geral das artes, história e ensino da arte no Brasil, teoria da arte:
arte como produção, conhecimento e expressão, a obra de arte e sua recepção,
artes visuais: elementos de visualidade e suas relações, comunicação na
contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental, elementos
estruturais da linguagem musical, tendências educacionais quanto ao ensino da
música na sala de aula, visão interdisciplinar do conhecimento musical. Dança:
história da dança, papel da dança na educação, estrutura e funcionamento do corpo
para a dança, proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como
manifestações culturais. O ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental. As

diferentes linguagens artísticas e a educação, abordagem triangular no ensino das
artes; arte como sistema simbólico não verbal; as linguagens da arte; leitura e
interpretação de textos não verbais. Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria
e prática; teatro e jogo. Artes visuais: história geral das artes; arte como produção,
conhecimento e expressão; a obra de arte, os elementos de visualidade e suas
relações; comunicação na contemporaneidade. Música: história da música ocidental;
elementos da linguagem musical; ensino da música. Dança: história da dança; papel
da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; teoria de
Laban; as danças como manifestações culturais. Parâmetros Curriculares Nacionais
da Arte
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos Teóricos da
Educação: Perspectiva Histórica da Educação, Origem e evolução da Educação
Física; Educação do corpo e do movimento humano; Hábitos de vida saudável,
Corporeidade/Movimento: Aptidão motora; tempo/espaço; Jogos, Dança; Esporte;
Fisiologia do exercício. Anatomia Básica.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos Teóricos da
Educação: Cartografia: representações cartográficas, escalas e projeções.
Composição e estrutura da Terra; placas tectônicas; quadro natural: geologia, relevo,
clima, vegetação, hidrografia e bacias hidrográficas; meio ambiente; biomas;
ecossistemas; questões ambientais. Organização do espaço mundial e geopolítica.
O espaço geográfico brasileiro: características físicas do território; recursos naturais
e aproveitamento econômico. Energia e meio ambiente. Peculiaridades das regiões
brasileiras. Formação territorial do Brasil: ocupação e organização; as
regionalizações; dinâmica populacional. Industrialização; agricultura; agropecuária.
Urbanização brasileira. Dinâmicas demográficas. Economia brasileira.
PROFESSOR DE HISTÓRIA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de
Educação (PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos Teóricos
da Educação: Perspectiva Histórica da Educação, Fundamentos teóricos do
pensamento histórico – História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes
atuais do pensamento historiográfico. Trabalho e Sociedade – Organização temporal
e espacial das relações sociais de produção, destacando o trabalho na Modernidade.
O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de
exploração, alienação e os movimentos de resistência. Cultura – Representações
culturais mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos
movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. Ideias e Práticas
Revolucionárias – Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. Sociais:

movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas.
Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. Poder e Violência –
Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados.
Movimentos de resistências e reivindicatórios. Globalização – Meios de comunicação
e transporte. A invenção da imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de
integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do
Brasil. Nação e Nacionalidade O princípio das nacionalidades e a formação do
Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. Disputas étnicas no Brasil, África
e Europa. Cidadania – O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e
liberdade: escravidão na Antiguidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos
em prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. Movimentos de
preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de
temporalidade na história ensinada.
Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e
temporalidade. Os primeiros povoadores da Terra. Egito e Kush. Mesopotâmia. O
mundo grego e a democracia. Roma. Feudalismo. História do Brasil; história
brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. História da América e
suas identidades. Povos indígenas. História do mundo Ocidental. Povos e culturas.
Lutas sociais, cidadania e cultura. Principais guerras; revoluções e conflitos.
Revolução Russa. As grandes navegações. Estado Moderno, absolutismo e
mercantilismo. O mundo do século XIX. Independências. O mundo contemporâneo.
PROFESSOR DE INGLÊS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. Fundamentos Teóricos da Educação:
Perspectiva Histórica da Educação BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional
Comum Curricular. Brasília, 2018 Classes Gramaticais, Interpretação de Texto;
Vocabulário; Contextualização das palavras com vários significados; Gramática da
Língua Inglesa.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Compreensão e interpretação de
textos nacionais. Literatura Brasileira -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 Empregos
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, Pontuação e Vozes do Verbo.

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação
(PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da Educação.
Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos Teóricos da
Educação: Perspectiva Histórica da Educação, Números: naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra; Equações e Inequações; Relações
e funções; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade,
ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas,
razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Noções de
probabilidade, Regra de três simples e composta, parte teórica e conceitual: adição,
subtração, multiplicação, divisão com números inteiros e fracionários,

ENFERMEIRO 36H
Anatomia e fisiologia básicas. Anamnese e exame físico. Procedimentos de
enfermagem. Distúrbios e doenças mais comuns. Fundamentos de enfermagem.
Exercício de enfermagem. Código de ética profissional. Legislação profissional
COFEN/COREN. Programa Nacional de Imunização. Calendário de vacinação.
Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Enfermagem em situações de
urgência e emergência. Considerações gerais sobre pronto atendimento.
Diagnósticos de enfermagem. Anotações prontuário. Queimaduras, Intoxicações
exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Picadas de insetos,
animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de
pacientes: posicionamento e mobilização, conforto, segurança, higiene, sinais vitais.
Conhecimentos básicos de medicamentos - farmacologia e administração. Curativos
e aplicações. Coleta de laboratoriais. Isolamento. Sistema Único de Saúde:
conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e
controle social. Doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde
pública, Vigilância Epidemiológica.
ENFERMEIRO 40H
Anatomia e fisiologia básicas. Anamnese e exame físico. Procedimentos de
enfermagem. Distúrbios e doenças mais comuns. Fundamentos de enfermagem.
Exercício de enfermagem. Código de ética profissional. Legislação profissional
COFEN/COREN. Programa Nacional de Imunização. Calendário de vacinação.
Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Enfermagem em situações de
urgência e emergência. Queimaduras, Intoxicações exógenas (alimentares,
medicamentosas, envenenamentos). Picadas de insetos, animais peçonhentos e
mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento
e mobilização, conforto, segurança, higiene, sinais vitais. Conhecimentos básicos de
medicamentos - farmacologia e administração. Curativos e aplicações. Coleta de
laboratoriais. Isolamento. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças
respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, prevenção do
câncer ginecológico, planejamento familiar) e do homem. Atenção à saúde do adulto
(hipertensão arterial e diabetes melito e doenças prevalentes). Saúde
mental. Humanização e Educação em Saúde. Sistema Único de Saúde: conceitos,
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social.
Saúde da Família e atendimento domiciliar. Vigilância em Saúde. Equipe de Saúde.

Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública,
Vigilância Epidemiológica.
PSICÓLOGO
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Leis Orgânicas da Saúde: Lei
Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990. Psicologia Geral: Psicoterapia
individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia, Psicologia experimental. Psicologia
do Desenvolvimento. Escala de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria
Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem
psicanalítica. Abordagem cognitivo comportamental. Abordagem existencialista.
Abordagem analítica. Abordagem gestáltica, Abordagem psicodramática. Abordagem
psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes
projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e
encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar.
Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de
nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas.
Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações,
antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica multiprofissional,
definições de papéis, atribuições e responsabilidades. Alcoolismo e drogas. A
psicologia nas diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de
convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações.
Responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do
conhecimento, psicologia organizacional: adoecimento no trabalho e formas de
organização. Código de Ética Profissional, Resolução CFP N.º 007/2003 Manual de
Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas. Resolução
CFP Nº 010/2010 -Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças
2001. Lei Federal nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde
(SUS) – Lei nº 8.142/90. Conhecimentos acerca da história da saúde pública no
Brasil. Lei Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental. Reforma
Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil. Humanização em Saúde. Lei Federal nº
7.853/1989 e Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência.
FONOAUDIOLOGO
Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações
Fonoaudiologia e Instituição de Saúde. : Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº
8142/1990. Aquisição e desenvolvimento de linguagem. Crescimento dos órgãos
fono-articulatórios e motricidade oral. Avaliação fonoaudiológica. Abordagem
terapêutica grupal. Patologias de linguagem. Prevenção dos problemas de
linguagem. Trabalho em equipe interdisciplinar. Noções Básicas de Psicopatologia.
Psicodinâmica dos transtornos mentais. Noções de intervenção de grupo. Noção de
psicofarmacologia. Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. Organização
da atenção em saúde mental: Rede de Centros de atenção Psicossocial e
reabilitação psicossocial. Atenção a casos graves e psicose. Avaliação Audilógica.
Audiometria Ocupacional. Laudo Audiológico. Procedimentos de Avaliação da
Função Vestibular e do Equilíbrio Corporal Realizados pelo Fonoaudiólogo.

Manobras de Reposição Otolítica. Protocolos de Exercícios e Manobras Corporais.
Equipamentos Para Avaliação Vestibular. Nistagmo Posicional. Avaliação da função
do Equilíbrio Corporal. A fonoaudiologia, o Fonoaudiólogo e a educação. Setores da
educação em que o fonoaudiólogo atua. Ações do fonoaudiólogo na interface com a
educação. Introdução à patologia e à terapêutica da linguagem. Sobre a aquisição e
o desenvolvimento da linguagem. Bases neurobiológicas da linguagem. O sistema
auditivo: bases anatômicas e funcionais. O sistema fonador: bases anatômicas e
funcionais. Fundamentos de linguísticas em fonoaudiologia. Disfonias. Reeducação
após laringectomia. Disartrias. Dislalias. Disglossias. Intervenção fonoaudiológica na
surdez infantil. Próteses auditivas. Atraso da linguagem. Disfasia infantil e afasia
congênita. Fonoaudiologia e paralisia cerebral infantil. Os distúrbios da
aprendizagem da linguagem escrita. Afasias do adulto. Alexias e agrafias. Disfemia.
Fonoaudiologia e escola. Sistemas aumentativos e alternativos de comunicação.

CONTEÚDO GERAL PARA FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Tipo de Prova

Conteúdo

Número de Questões

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

05

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.

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 Roseira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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, convulsão, 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.

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Vigilância em saúde; Noções de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários,
noções de sistema imunológico; Saúde pública e saneamento básico; endemias e
epidemias; Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: Dengue,
Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose, malária. Classificação dos agentes
transmissores e causadores das endemias Combate aos agentes transmissores das
endemias, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde Visitas
domiciliares e aos pontos estratégicos Vacinação. Fiscalização para a promoção e

preservação da saúde da comunidade. Papel do agente na educação ambiental e
saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social.
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na
gestão do SUS. Promoção da saúde. Conceito e estratégias. Formas de aprender e
ensinar em educação popular. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde.

INSPETOR DE ALUNO
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
Bombeiro

ESCRITURÁRIO
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)
CONTEÚDO GERAL PARA FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Conteúdo

Número de Questões

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

05

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.
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 Roseira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde.
Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n° 2488/GM/2011.
Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de
territorialização, micro área e área de abrangência. Diagnóstico comunitário.
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o
enfrentamento dos problemas. Saúde da criança, mulher e 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 (Lei
nº 11.350/2006). 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. Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2009. 260 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN
978-85-3341645-1 1. Educação em saúde. 2. Agente Comunitário de saúde (ACS). 3. Atenção à
saúde. I. Título. II. Série. BRASIL. Ministério da Saúde. O trabalho do Agente
Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e
Educação em Saúde)

CONTEÚDO GERAL PARA FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

05

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

05

Conhecimentos Específicos
Apenas para a função de motorista
Prática

PORTUGUÊS

10

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
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 Roseira
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
COZINHEIRO
Importância da merenda escolar, relacionamento da cozinheira com a chefia, higiene
alimentar e pessoal, atitudes corretas da cozinheira em relação a manipulação,
estocagem, conservação de alimentos e equipamentos, classificação dos alimentos,
acidentes de trabalho da profissão, uso de Equipamentos de segurança.
AJUDANTE GERAL
Conhecimentos e uso correto de produtos de limpeza e ferramentas para varrição de
ruas e capina, segurança do trabalho, disciplina, relacionamento, noções básicas
sobre atividades de limpeza
MOTORISTA
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
Prova prática de motorista: Apenas para os dez primeiros classificados na prova
escrita (sem o critério desempate)

TAREFA

PONTUAÇÃO

01-Realizar baliza com veículo
determinado pela Prefeitura Municipal

02-Percorrer o trajeto, inicialmente
definido, observando a legislação de
trânsito, a segurança própria, dos
acompanhantes
e
de
terceiros,
condução defensiva e a que melhor
conserve o veículo.

TOTAL DE PONTOS E TEMPO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

60 pontos

05 minutos

40 pontos

10 minutos

100 pontos

15
minutos

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 etapa do certame se for aprovado na baliza.

As provas: escrita e a prática tem caráter eliminatório. Os candidatos para
serem considerados aprovados deverão ter no mínimo a nota 50. A nota final
do motorista será a média da nota obtida na prova escrita e a prova prática.

