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

Tipo de Prova

Objetiva

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 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 ensino-aprendizagem. 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.
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. 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.

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:
Perspectiva Histórica da Educação e Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento
socioeconômico e a questão regional brasileira; As escalas geográficas e
cartográficas para o conhecimento do território; Urbanização: dinâmica e tendências
no Brasil e no Município. Rede e hierarquia urbanas no Brasil; Crescimento e
distribuição espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e
crescimento no Brasil; Espaço rural e relações campo cidade; Aproveitamento
energético no Brasil: fontes, distribuição espacial e novas tecnologias; Sistemas de
Informações Geográficas: análise de dados, seleção e manipulação e elaboração de
mapas temáticos; Análise do relevo aplicada ao planejamento ambiental; Pesquisa
ambiental: análise de impactos e interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação
das limitações, potencialidades e mudanças ambientais; principais unidades do
relevo brasileiro; Bacias hidrográficas: análise ambiental e manejo de recursos
naturais; Litoral brasileiro; Erosão e conservação dos solos no Brasil: causas e
consequências

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.

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.
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.
CONTEÚDO GERAL PARA FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Tipo de Prova

Objetiva

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 978-85-334-

1645-1 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

10

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

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.

