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ANEXO VII 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo):  

  Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Porteiro Servente e Vigia. 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (SAAE):  

 Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços do Sistema de Hidrometria, Encanador do 

Sistema de Água, Operador de Bombas, Operador de Máquinas, Operador de 

Serviços Gerais e Operador do Sistema de Esgoto. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de texto. Sinônimo e antônimo. Ortografia oficial e nova ortografia e suas regras. 

Divisão silábica. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, 

adjetivo, preposição, pronome, numeral e verbo. Uso da crase. Tipos de frases. 

MATEMÁTICA 

Números e Numeral; Dobro; Triplo; Sistemas de numeração – Operações fundamentais com números naturais; 

Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Problemas envolvendo as quatros operações. 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo):  

  Auxiliar de Produção – Pedreiro, Merendeira e Motorista. 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (SAAE):  

 Auxiliar de Análise de Água, Leiturista do Sistema de Água, Motorista, e 

Porteiro. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de texto. Sinônimo e antônimo. Ortografia oficial e nova ortografia e suas regras. 

Encontro vocálico (ditongo, tritongo e hiato); Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Pontuação. Classes de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, preposição, 

pronome, numeral e verbo. Uso da crase. Tipos de frases. 

MATEMÁTICA 

Números naturais, números fracionários; Sistema de numeração decimal; Operações (soma, subtração, 

multiplicação e divisão) com números naturais e com números fracionários; Geometria: medida de 

comprimento e de área de figuras planas; Resolução de problemas envolvendo medidas de tempo, medidas de 

comprimento, medidas de áreas de figuras planas; Dinheiro - Resolução de problema; Representação do termo 
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desconhecido - Cálculo do termo desconhecido; Resolução de problemas; Divisibilidade; Múltiplos e divisores; 

Conjunto dos múltiplos de um número; Conjunto dos divisores de um número; Números primos e números 

primos entre si; Máximo divisor comum (mdc)- processos práticos para o cálculo do mdc; Mínimo múltiplo 

comum (mmc); processos práticos para o cálculo do mmc; Propriedades do mmc. 

ENSINO MÉDIO / TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo):  

  Agente Administrativo, Agente Educativo de Inclusão – Apoio, Agente Educativo de 

Inclusão – Intérprete, Atendente, Auxiliar de Cuidador, Auxiliar de Saúde Bucal. 

Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Serviços de Saúde, Cuidador, Fiscal do PROCON, 

Monitor de Creche, Monitor de Programa, Técnico em Enfermagem e Técnico em 

Radiologia. 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (SAAE):  

 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Técnico Químico e Telefonista. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de texto. Tipologias textuais. Variedades linguísticas e contexto. Elementos da 

comunicação e funções da linguagem. Ortografia oficial e nova ortografia e suas regras. Acentuação gráfica e 

tônica. Pontuação. Significação de palavras: antonímia, sinonímia, homonímia, paronímia. Denotação e 

conotação. Estrutura e formação das palavras. Classes de palavras: variáveis e invariáveis (classificação e uso). 

Sintaxe: oração e período, tipos de sujeito, tipos de predicado, processos de coordenação e subordinação, 

regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA 

Estudo de Funções: Função do 1º Grau; Função do 2º Grau; Função Exponencial; Função Logaritmo; 

Trigonometria; Geometria Espacial; Probabilidades; Geometria Analítica; Conjuntos; Porcentagem; Juros 

Simples e Composto; Razão e Proporção; Regra de três simples e composta; 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

Periféricos de um computador; Hardware; Software; Utilização de Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10; 

Sistema Operacional Linux; Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access, Power Point); 

Configuração de impressoras; Noções básicas de Internet e uso de navegadores; Noções básicas de utilização 

de correio eletrônico (e-mail). 

LEGISLAÇÕES 

Lei Municipal nº 1360/2008 (Estatuto do Servidor Público do Município de Mineiros-GO) e suas alterações; 

ENSINO SUPERIOR 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo):  

  Analista de Suporte Téc, Analista e Fiscal Ambiental Téc, Assistente Social (Saúde), 

Assistente Social Téc (Promoção Social), Bibliotecário Téc, Cirurgião Dentista, 
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Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo Téc, Farmacêutico, Fiscal de Arrecadação, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista, Médico Gineco-Obstetra, 

Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário Téc, Nutricionista (Saúde), 

Procurador, Profissional do Magistério (professor N1), Professor de Educação Física 

N1 e Psicólogo. 

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (SAAE):  

 Advogado Téc, Engenheiro Civil e Farmacêutico-Bioquímico. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologias e gêneros textuais. Coesão textual. Coerência textual. 

Elementos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Variedades 

linguísticas e contexto. Ortografia oficial e nova ortografia e suas regras. Pontuação. Classificação das palavras 

quanto ao acento gráfico e/ou tônico. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Processos de formação de 

palavras. Classes de palavras (classificação e uso): verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, 

adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos 

integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva); termos 

acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial); termo independente (vocativo); orações 

coordenadas e orações subordinadas; concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência 

verbal; uso da crase. 

MATEMÁTICA 

Estudo de Funções: Função do 1º Grau; Função do 2º Grau; Função Exponencial; Função Logaritmo; Limites; 

Trigonometria; Geometria Espacial; Probabilidades; Geometria Analítica; Conjuntos; Porcentagem; Juros 

Simples e Composto; Razão e Proporção; Regra de três simples e composta; 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

Periféricos de um computador; Hardware; Software; Utilização de Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10; 

Sistema Operacional Linux; Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access, Power Point); 

Configuração de impressoras; Noções básicas de Internet e uso de navegadores; Noções básicas de utilização 

de correio eletrônico (e-mail). 

LEGISLAÇÕES 

Lei Municipal nº 1360/2008 (Estatuto do Servidor Público do Município de Mineiros-GO) e suas alterações; 

Lei Municipal nº 1359/2008 (Estatuto do Magistério Público do Município de Mineiros-GO) (Somente para os 

cargos de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - PROFESSOR N1 e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA N1) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ADVOGADO TEC E PROCURADOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROVA OBJETIVA E PRÁTICO-PROFISSIONAL, EXCETO PARA A 

QUESTÃO DE REDAÇÃO 
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Lei Orgânica do Município de Mineiros-GO; Lei Complementar nº 31/2008 (Plano Diretor democrático. Direito 

Constitucional: Constituição Federal de 1988 até a Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019. 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Jurisprudência e Súmulas STF. Teoria da Constituição. 

Constituição: conceito e conteúdo. Poder Constituinte Originário e Derivado. Eficácia, aplicação e integração 

das normas constitucionais. Leis Complementares à Constituição. Controle de constitucionalidade das leis. Não 

cumprimento de leis inconstitucionais; Controle jurisdicional: sistema difuso e concentrado. Controle de 

Constitucionalidade das Leis Municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de 

Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direitos e garantias individuais. 

Remédios Constitucionais: Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Ação Popular, Direito de Petição, Mandado 

de Injunção e Habeas Data. Organização do Estado. Federalismo e Separação de poderes. Delegação. Poder 

Legislativo: composição, atribuições e processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder 

Judiciário: composição e atribuições. Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os 

Territórios. Descentralização e Cooperação administrativa na Federação Brasileira: territórios federais, regiões 

de desenvolvimento, regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à Administração Direta e Indireta.  

Organização do Município: competências legislativas e administrativas. Autonomia municipal Leis Orgânicas 

Municipais e Intervenção nos Municípios. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Remuneração dos 

agentes políticos municipais. Processo legislativo municipal. Limites de gastos impostos ao Legislativo 

Municipal e seu controle. Administração Pública.  Princípios constitucionais do orçamento. Bases e valores da 

ordem econômica e financeira. Direito Tributário na Constituição Federal. Limites constitucionais ao Direito de 

Tributar. Ordem Social. Seguridade social. Direitos políticos. Direito de sufrágio. Sistemas eleitorais. 

Procedimento eleitoral. Direitos políticos negativos: privação, requisição e inelegibilidades. Partidos políticos. 

Federação. Natureza e características do Estado Federal. Confederação. Estados-membros. Territórios. 

Município na Federação brasileira. Direito Administrativo: Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. 

Controle Interno e Externo da Administração Pública. Administração Pública: conceito, estrutura, poderes e 

deveres do administrador público. Responsabilidade dos Prefeitos Municipais. Administração Indireta: 

conceito; Autarquias, Associações Públicas, Empresas Públicas, Fundações Públicas e Sociedades de Economia 

Mista; Consórcio. Controle da Administração Indireta. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, 

elementos, atributos, espécies; Discricionariedade e Vinculação; Abuso e desvio de poder. Ato administrativo 

punitivo; Ato administrativo: anulação, revisão e revogação; Controle jurisdicional. Procedimento 

Administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos administrativos: conceito, espécies, 

disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. Rescisão. Anulação. Convênios. Licitação: 

natureza jurídica, finalidades, espécies. Dispensa e Inexigibilidade. Parceria Público-Privada. Serviço Público: 

conceito, classificação. Concessão, Permissão e Autorização. Agentes Públicos; Servidores Públicos: conceito, 

categorias, direitos e deveres; Cargo, Emprego e Função: normas constitucionais, provimento, vacância; 

Responsabilidades dos Agentes Públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar; 

Regime Previdenciário do Servidor Público. Concurso Público. Bens públicos: regime jurídico e classificação. 

Formas de utilização, Concessão, Permissão e Autorização de Uso; Desafetação e Alienação. Desapropriação: 

conceito. Desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. 

Desapropriação Indireta; Limitações administrativas; Função social da propriedade. Responsabilidade 

Extracontratual do Estado; Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos; 

Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço; excludentes de responsabilidade; Responsabilidade 

Civil Pessoal dos Agentes Públicos. Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/92). Tombamento; 

Agências Reguladoras; Autarquias especiais; Fundações; Terceirização do serviço público; Ato Administrativo: 

Anulação, Revisão, Revogação e Convalidação; Lei nº 8666/1993 – Normas para Licitações e Contratos da 

Administração Pública; Lei nº 10.520/2002 – Institui a modalidade de licitação denominada Pregão; Lei nº 

13.019/2014 – Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 

Sociedade Civil; Decreto federal nº 7.892, de 2013 (Sistema de Registro de Preços); Lei 12.462/11 – Dispõe 

sobre o Regime Diferenciado de Contratação (RDC). Direito Tributário: Conceito de tributo. Espécies de 
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tributos. Natureza jurídica específica dos tributos. Sistema Constitucional Tributário. Princípios Constitucionais 

Tributários. Competência Tributária. Imunidades. Fontes do Direito tributário. Legislação Tributária: vigência, 

aplicação, integração e interpretação. Obrigação Tributária: Classificação. Das Limitações do Poder de Tributar. 

Renúncia de receitas tributárias. Imunidade. Outros benefícios fiscais Fato gerador: Hipótese de incidência e 

seus aspectos e fato imponível. Capacidade tributária ativa e passiva. Sujeição passiva tributária: contribuinte; 

responsável tributário. Responsabilidade tributária: dos sucessores, de terceiros e pessoal. Responsabilidade 

por infrações. Denúncia espontânea. Crédito tributário. Lançamento e suas modalidades. Revisão do 

lançamento. Suspensão, extinção e exclusão. Garantias e privilégios. Preferências e cobrança em falência. 

Responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Alienação de bens em 

fraude à Fazenda Pública. Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. Lei nº 11.101/2005 

(Recuperação Judicial/Falências). Tributos de Competência Municipal: fato gerador, base de cálculo e sujeitos 

passivos. IPTU. ISS. ITBI. Taxas Municipais. Contribuições Municipais. Repartição Constitucional de Receitas 

Tributárias. Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro 1990 define os crimes contra a Ordem Tributária Econômica e 

contra as relações de consumo, com suas alterações. Direito Financeiro: Conceito e objeto. Atividade financeira 

do Estado. Fontes do Direito financeiro. Competência Legislativa: normas gerais e específicas. Lei nº 4.320/64.  

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). Orçamento Público: conceito e natureza jurídica. 

Tipos. Orçamento programa. Princípios orçamentários. Regime constitucional: Finanças Públicas. Vedações 

constitucionais em matéria orçamentária. Normas gerais de Direito Financeiro. Processo orçamentário: 

calendário de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas técnicas e instrução do orçamento público. 

Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. Créditos 

adicionais. Processo legislativo orçamentário. Exercício financeiro. Receita pública: conceito, classificações e 

espécies. Entrada e receita. Estágios, dívida ativa. Receitas creditícias. Repartição constitucional de receitas 

tributárias (receitas transferidas constitucionais). Renúncia. Teoria dos preços. Movimentos de caixa. Espécies 

Tributárias: Imposto. Taxa. Empréstimos compulsórios. Contribuição de melhoria. Preço. Contribuições 

especiais. Despesa pública: conceito, classificação e espécies. Estágios da despesa: empenho, liquidação, ordem 

de pagamento e pagamento. Controle das despesas. Regime contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de 

exercícios anteriores. Programação financeira. Precatórios judiciais. 6. Crédito público: natureza jurídica, 

disciplina constitucional dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos créditos públicos; Técnica do 

crédito público. Regime constitucional da dívida pública brasileira; dívida pública fundada, consolidada e 

mobiliária. Controle, fiscalização e prestação de contas. Extinção. Execução. Garantias. Operações de crédito. 

Competências constitucionais sobre dívida pública. Fiscalização financeira e orçamentária. Controle financeiro 

interno. Controle financeiro externo. Controle pelo Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. 

Orçamento e reserva do possível. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A QUESTÃO DE REDAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

A Questão de REDAÇÃO poderá versar sobre a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/00).  

AGENTE ADMINISTRATIVO – ATENDENTE – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – AUXILIAR DE 

ALMOXARIFADO - AUXILIAR DE SECRETARIA. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Serviços Públicos: conceito e princípios. Administração pública: princípios básicos. Ato 

administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e 

vinculação. Contratos administrativos: conceito e características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Lei Municipal nº 

1360/2008 (Estatuto do Servidor Público do Município). Administração: Conceito. Funções (planejamento, 
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organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, eficácia e efetividade. Liderança: tipos de 

abordagens. Poder e influência. Comunicação. Habilidades interpessoais. Tipos de comunicação oficial 

existentes de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, bem como suas 

características e variadas formas de utilização. Trabalho em equipe. Características e formas de atuações. 

Gestão de documentos. O ciclo vital dos documentos: arquivos correntes, intermediários e permanentes. 

Métodos de classificação dos documentos. Preservação de documentos. Atos administrativos. Conceito, 

requisitos, elementos, atributos, classificação, espécies. Anulação e Revogação. Processo Administrativo. Ética 

profissional. 

AGENTE EDUCATIVO DE INCLUSÃO - APOIO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei 1360/2008 – Deveres do servidor Público; Estatuto da Pessoa com 

deficiência; Estatuto da Criança e do Adolescente; Resolução CME – 032/2014 de 06 de novembro de 2014; 

Declaração de Salamanca; Atendimento educacional especializado e a educação inclusiva; Conceito de 

Educação Inclusiva; O papel do agente educativo na educação inclusiva; Autonomia do aluno na inclusão; 

Tecnologia assistiva; Relação interpessoal; Ética; Noções de Primeiros Socorros; A visão de um cuidador na 

inclusão. 

AGENTE EDUCATIVO DE INCLUSÃO - INTÉRPRETE 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei 1360/2008 – Deveres do servidor Público; Lei nº 12.319 de 1 de 

Setembro de 2010 – Planalto; Estatuto da Pessoa com deficiência; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Resolução CME – 032/2014 de 06 de novembro de 2014; Declaração de Salamanca; Atendimento educacional 

especializado e a educação inclusiva; Conceito de Educação Inclusiva; O papel do intérprete na educação 

inclusiva; Autonomia do aluno na inclusão; Tecnologia assistiva; Relação interpessoal; Ética; Noções de 

Primeiros Socorros. Aquisição da Língua de Sinais; Educação Bilíngue-bicultural para surdos; Aspectos 

Sociopolíticos, Linguísticos e Culturais na história das comunidades de surdos e da Língua de Sinais nos 

contextos mundial e do Brasil; Especificidades linguísticas das Línguas de Sinais; Fonética e fonologia da Língua 

de Sinais. 6. Morfologia da Língua de Sinais; Sintaxe da Língua de Sinais; Semântica e pragmática da Língua de 

Sinais. 9. Escrita das Línguas de Sinais; Políticas linguísticas acerca de LIBRAS e da profissão de intérprete; Ética 

da profissão de intérprete (de LIBRAS); Papel do intérprete na educação de surdos; Tipos e modos de 

interpretação (simultânea consecutiva e sussurrada); Teorias dos Estudos da Tradução e Estudos da 

Interpretação; Lei Federal Nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva; Atendimento educacional especializado e a educação 

inclusiva; Lei Federal Nº 10.436/2002 (Língua brasileira de sinais - LIBRAS); Decreto Federal Nº 5.626/2005 

(Regulamenta a Lei Nº 10.436/2002 e o art. 18 da Lei Nº 10.098/2000); Lei Nº 12.319/2010 (Regulamenta a 

profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais - LIBRAS); Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 e Lei Nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e alterações posteriores.  

ANALISTA DE SUPORTE TÉC 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Hardware e Software: 1. Montagem e desmontagem de microcomputadores; Placa mãe: barramentos: (ISA, 

PCI, AGP), controladora de disco rígido (SCSI, SATA e IDE), portas de e/s (paralela, serial, ps/2, USB), 

http://www.unifimes.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm
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componentes on-board (vídeo, som, rede, modem); Processador: Arquitetura de 32 e 64 bits, famílias das 

marcas AMD e Intel; Configuração do Setup da BIOS; Fonte de alimentação, filtros de linha, estabilizadores e 

nobreaks; 2. Arquitetura de memórias: Cache, ROM e RAM (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3); Características, 

Instalação e Configuração de Adaptadores: Vídeo, som, rede, rede sem fio, modem (on-board e off-board); 3. 

Sistema de arquivos FAT16, FAT32, NTFS, gerenciamento de partições no Windows XP, Windows Vista e 

Windows 7; Características, Instalação e Configuração de Dispositivos de armazenamento (Disco rígido, cartões 

de memória, pendrive, CD, DVD, HD externo); 4. Características, Instalação e Configuração de periféricos: 

Mouse, teclado, impressora, scanner, monitor, câmera digital, webcam, duplicador de sinal vídeo; 5. Instalação 

e configuração do sistema operacional Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 7; Configuração de 

rede (Protocolo TCP-IP); Noções de instalação física de rede: cabos de rede, hub, switch, roteador, roteador 

sem fio e access point. Configuração de Clientes de E-mail (Outlook, Outlook Express, Thunderbird e Windows 

Live) e Navegadores de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Configuração de 

Windows Server 2003/2008: Configuração de Serviços: DNS e DHCP, Configuração do ACTIVE DIRECTORY; 

Criação e administração de usuários; Instalação e configuração do Microsoft Office e software livre. Pacote 

escritório BR Office: 1. Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de texto, formatação de textos, 

tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equações, desenhos, arquivos, segurança, autocorreção, dicionários, 

importação/exportação, tabulações, colunas, estrutura de tópicos, numeração de páginas, configuração de 

páginas, cabeçalhos, rodapés, legendas, notas, referências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e 

numeração, mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, integração das 

ferramentas do office e auto resumo. 2. Editoração e diagramação de planilhas: Entrada de dados, edição, 

fórmulas, referências de células, referência circular, células linhas, colunas, planilhas, gráficos, dados, 

classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise de dados, importação/exportação, 

impressão, segurança, salvar, recuperar, formatação condicional, auto formatação, estilo. Conhecimentos 

sobre higiene e segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 

 

ANALISTA E FISCAL AMBIENTAL TÉC 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ciências do Ambiente - Ecologia, Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Química Ambiental, 

Ciências do Solo, Pedologia e Conservação do Solo, Manejo de Unidades de Conservação, Manejo da Flora e 

Fauna, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, Recuperação de Áreas Degradadas, Produção de 

Sementes e Mudas, Agrossilviculturais, Florestamento e Reflorestamento, Espécies com Restrições de Corte e 

Regeneração das Florestas. Manejo Florestal, Sistemas e Métodos Silviculturais, Dinâmica e Estrutura de 

Ecossistemas, Energia da Biomassa. Preservação da Qualidade da Água, do Ar e do Solo - Qualidade Ambiental, 

Controle da Poluição Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais. Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

Avaliação e Proposição de Planos, Programas e Projetos de Saneamento Básico, Liminologia e Recuperação de 

Ambientes Aquáticos, Redes de Distribuição e Coleta de Água e Esgoto. Gestão de Resíduos - Tratamento de 

Resíduos Sólidos, Mitigação e Recuperação de Áreas Impactadas, Tratamento de água e águas residuárias. 

Avaliação de Fontes de Energia e do Potencial Energético de uma Região (meio urbano e rural). Gestão 

Ambiental - Direito, Legislação e Licenciamento Ambiental, Educação Ambiental, Geoprocessamento, 

Urbanismo, Noções Básicas de Levantamento e Avaliação de Propriedades Rurais. Epidemiologia e Saúde 

Pública. Ciências Biológicas aplicadas ao manejo/gestão do Meio Ambiente. Fundamentação do Controle 

Ambiental. Fundamentação sociopolítica e Cultural. Planejamento e Gestão ambiental. Estudos Aplicados à 

Gestão Ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente e a 

Legislação Brasileira. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Crimes 

Ambientais. Política Nacional de Educação Ambiental. Política Nacional de Unidades de Conservação. Política 

Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Zoneamento Ecológico-Econômico. 

http://www.unifimes.edu.br/
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Política Nacional sobre Mudança do Clima. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Constituição Estadual. Política 

Estadual do Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Controle da Poluição. Áreas de Proteção de 

Mananciais. Política Estadual de Gerenciamento Costeiro. Política Estadual de Educação Ambiental. Política 

Estadual de Saneamento. Política Estadual de Resíduos Sólidos. Política Estadual de Mudanças Climáticas. 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Conceitos e instrumentos para a Gestão Ambiental. 

ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE) – ASSISTENTE SOCIAL TÉC (PROMOÇÃO SOCIAL) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. As formas de expressão da questão social 

no Brasil contemporâneo, as respostas político-institucionais para o seu enfrentamento e o Serviço Social. O 

trabalho do assistente social nos distintos espaços sócio - ocupacionais. Competências e atribuições privativas 

do assistente social. Planejamento e avaliação das ações dos assistentes sociais no campo da saúde. As políticas 

sociais e o Serviço Social. A seguridade social brasileira: fundamentos históricos e tendências atuais. 

Organização e gestão das políticas de saúde, previdências e assistência social. Controle social na saúde. 

Fundamentos éticos do Serviço Social e o projeto ético - político do Serviço Social. O Código de Ética 

profissional do Assistente Social e a sua materialidade enquanto instrumento de trabalho profissional. Lei que 

regulamenta a profissão. Serviço Social e direitos sociais na atual conjuntura brasileira; Portaria nº 825, de 25 

de abril de 2016 (redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS, e atualiza as equipes habilitadas). Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS). 

AUXILIAR DE CUIDADOR - CUIDADOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A criança como cidadã de direitos. Noções de educação infantil e suas áreas de experiência e conhecimento. 

Organização e funcionamento dos trabalhos cotidianos, metodologia de trabalho, planejamento e avaliação. 

Fundamentos e princípios da educação inclusiva. Currículo da Educação Inclusiva. Currículo da Educação 

Especial e as possibilidades inclusivas. Avaliação das aprendizagens na perspectiva da inclusão. O atendimento 

educacional especializado. Tecnologia assistiva e suas modalidades. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Notação dentária; Odontogênese e cronologia de erupção dentária; Fundamentos da estomatologia; Princípios 

de patologia bucal; Patologias bucais mais prevalentes; Relação com o estado de saúde geral; Fatores de risco 

ao desenvolvimento de doenças bucais; Princípios ergonômicos na realização de procedimentos de 

recuperação e controle em saúde bucal; Materiais, instrumentais e equipamentos de uso odontológico; Noções 

sobre as especialidades odontológicas e o seu nível de atuação; Técnicas de acolhimento e manejo do cliente 

de acordo com o ciclo vital; Técnicas de desenvolvimento de destreza manual; Registro de dados; Ética 

aplicada; Princípios de ergonomia; Biossegurança; Fundamentos e técnicas de vazamento de moldes para 

obtenção de modelos de estudo; Tratamento e cuidados do molde; Técnicas de utilização, possibilidades e 

limites em materiais, equipamentos e instrumentais para a confecção de modelos de estudo; Conceitos e 

princípios básicos de anatomia dental; Metodologias de construção de modelos de estudo; Fundamentos e 

princípios de radiologia; Conhecimento sobre equipamentos e materiais de uso em Radiologia Odontológica; 

http://www.unifimes.edu.br/
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Técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas radiográficas; Anatomia e fisiologia da face, da 

boca e dos dentes; Princípios de Segurança no Trabalho em Radiologia. Legislação do SUS - Sistema Único de 

Saúde. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Formas anatômicas dos dentes, posições na boca e suas relações recíprocas. Dentições, arcos dentais e maxilas. 

Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: convencional e FDI. Classificação das cavidades 

do dente. Etiologia da cárie e cronologia da erupção dentária. Principais patologias da cavidade bucal. 

Aplicação de métodos de prevenção das doenças bucais, identificando as substâncias utilizadas. Princípios 

ergonômicos e da segurança do trabalho. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho, 

dispositivos legais que regem o trabalho do profissional de nível médio na área de saúde bucal. Equipamentos, 

materiais e instrumentais utilizados em uma unidade odontológica. Identificação de estruturas dentais através 

de radiografias bucais. Noções de administração de uma unidade de trabalho, organização de fluxo, cadastro, 

arquivo e agendamento de clientes. Ações de atenção e promoção à saúde bucal. Programas específicos na 

comunidade, identificação dos principais problemas bucais, através dos recursos epidemiológicos e outros 

instrumentos de diagnóstico. Técnicas de comunicação em grupo, adequadas à educação para a saúde bucal. 

Código de ética profissional, do Conselho Regional de Odontologia: parte específica para auxiliares 

odontológicos. Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, endodontia, 

cirurgia, prótese (moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia. Legislação do SUS - Sistema Único de 

Saúde. 

BIBLIOTECÁRIO TÉC 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conceitos básicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação; Ética profissional; Biblioteca Pública e Biblioteca 

Escolar; Planejamento do espaço físico; Desenvolvimento de coleções: seleção, aquisição e descarte - avaliação 

de coleções; Tipologia, fatores e critérios que afetam a formação e desenvolvimento dos acervos nos variados 

formatos (conteúdo impresso e eletrônico); Intercâmbio entre bibliotecas; Direitos autorais; Conservação e 

restauração de documentos; Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas - Critérios de avaliação de obras de 

referência em geral - Utilização de fontes de informação: enciclopédias, dicionários, ementários, bibliografias, 

diretórios, anais, guias bibliográficos; Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica 

(ABNT – NBR 6023 / 6028 / 16354); Indexação: conceito, definição, linguagens documentárias, descritores, 

processos de indexação, tipos de indexação;  Catalogação (AACR-2), catalogação descritiva, entradas e 

cabeçalhos; catalogação de multimeios: DVD, CD-ROM, fitas de vídeo. Catalogação cooperativa: programas 

nacionais e internacionais. Tipologia das Linguagens Documentárias: sistemas de classificação bibliográfica e 

classificações facetadas. CDD e CDU; Descritores, cabeçalhos de assunto, vocabulário controlado e tesaurus; 

Leis de incentivo à Cultura. Políticas públicas do livro, leitura e literatura. Manifestos da IFLA e UNESCO para 

Bibliotecas Públicas; Bibliotecas digitais; ISBN e ISSN. 

 

ENFERMEIRO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Processos de gestão dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em Saúde e 

em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; Mudanças em 

Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional; Atribuições da equipe de 

http://www.unifimes.edu.br/
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Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código 

de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto 

da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e 

adequação aos diagnósticos de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 

dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico 

em Enfermagem" (NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de 

Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de 

Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle 

de infecção. Processo de Enfermagem ambulatorial e na central de esterilização. Assistência de Enfermagem a 

adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 

básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 

Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. 

Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas reprodutor (pré-natal de risco), 

gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e musculoesquelético. 

Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras Assistência de Enfermagem em doenças 

infecciosas. Assistência de Enfermagem na função imunológica. Assistência pós-operatória tardia a com: feridas 

cirúrgicas, cateteres, drenos. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, 

propedêutica obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, à puérpera e ao recém-nato. 

Urgências obstétricas e neonatais. A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa de saúde da família. 

Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao 

cliente. Contextualização da Saúde da Mulher, Suporte Básico de Vida, Fisiopatologia dos distúrbios dos 

sistemas cardiovascular, digestivo, urinário, musculoesquelético, Enfermagem Clinica em assistência 

especializada ambulatorial, Enfermagem Cirúrgica em assistência especializada ambulatorial, Enfermagem na 

Assistência ao Adulto, Informática em Enfermagem, Assistência de enfermagem no Tratamento do pé 

diabético. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO TÉC 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Solos: Propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Fertilidade do solo. Análise química do solo. Nutrição 

vegetal. Adubos e corretivos. Microbiologia e manejo de solos tropicais e subtropicais. Adubação verde. 

Mecanização, preparo adequado conservação do solo. Irrigação e Drenagem: Métodos de irrigação. 

Dimensionamento de sistemas de irrigação. Captação, vazão e qualidade da água para a irrigação. Salinização 

de solos Manejo de solos irrigados em regiões áridas. Hidráulica do solo. Fruticultura Tropical: Para as culturas 

de coco, manga, uva, banana, abacaxi, goiaba, anonáceas, limão e acerola, considerar os seguintes aspectos: 

Classificação botânica, morfologia, cultivares e propagação. Aspectos agroclimáticos. Solos, correção de acidez, 

nutrição e adubação. Planejamento e implantação de plantios comerciais. Manejo dos pomares e práticas 

culturais. Floração, polinização e controle do florescimento. Fitossanidade, manejo integrado de pragas e 

doenças, tecnologia e cuidados no uso de agrotóxicos. Colheita, manuseio e preparo de pós-colheita, 

classificação, conservação, moléstias de pós-colheita e distúrbios fisiológicos, armazenamento, embalagem, 

rotulagem e transporte de frutas. Mercado e comercialização de frutas. Características das frutas para 

exportação. Conservação e Manejo dos Recursos Naturais: Conservação do solo e da água; da fauna e flora 

nativas. Prevenção e controle da poluição no setor agrícola. Avaliação de imóvel rural; Código de ética: Lei n.º 

5.194. Cooperativismo. Organização de produtores. Pecuária. Agronegócio (mercados). Legislação relacionada 

às áreas. Sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. Conhecimento de sistema de informação 

geográfica (SIG). Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 9.433/97. Gestão de Bacias Hidrográficas e Águas 

http://www.unifimes.edu.br/
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Subterrâneas. Ciclo Hidrológico e Balanço Hídrico. Planejamento do Uso, Instrumentos de Gestão Ambiental, 

Ecologia e Preservação. Usos Múltiplos da Água e Qualidade dos Recursos Hídricos. Política Nacional de Meio 

Ambiente, Objetivos e Instrumentos. Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento e Competência. Recursos 

Naturais: Água, Ar, Solo, Flora e Fauna, Legislação Aplicável. Impactos Ambientais decorrentes de 

Atividades Antrópicas. Legislação ambiental. Legislação de Recursos Hídricos. Legislação agrária. Licenciamento 

ambiental. Gestão ambiental. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Avaliação de impactos ambientais. 

Análise e elaboração de EIA/RIMA. Fotogrametria e fotointerpretação. Sensoriamento remoto. Manejo de 

Bacias hidrográficas. Manejo florestal. Biodegradação. Climatologia e meteorologia. Qualidade de água e solos. 

Ecologia de populações e comunidades rurais. Conservação e preservação de recursos naturais. Utilização de 

GPS. Agronegócio (mercados). Agroecologia. Sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Tecnologia das construções: instalação do canteiro de obra; locação da obra; escavações; fundações diretas; 

impermeabilização; argamassas; alvenaria; andaime; esquadrias; coberturas; instalações; revestimentos; 

vidros; pinturas. Concretos: tipos, preparo, aplicação, composição granulométrica e determinação de traços; 

ferragens; concreto armado; formas de escoramento. Práticas de obras: familiarização com ferramentas e 

segurança e higiene do trabalho: uso do material de proteção individual e coletiva; cuidados básicos com o 

canteiro e riscos profissionais; demolição de paredes; esquadrejamento de paredes; levantamento de paredes 

com as respectivas amarrações; execução de andaimes: preparação de canteiros, gabaritos e locação de uma 

edificação com conhecimento total das plantas e projetos; projetar, calcular e executar: andaimes, ferragens de 

pilares, vigas, lajes e cinta de amarração; revestimentos; hidráulica: instalações prediais, símbolos da ABNT, 

leitura de plantas. Noções de engenharia de custos, para elaboração de orçamento e composição de custos 

unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro. Projeto 

e execução de obras civis: topografia e terraplenagem. Noções básicas sobre pavimentação, o pavimento e 

suas camadas; defeitos no pavimento asfáltico. Noções básicas de construção de galerias de águas pluviais e 

drenagens. Noções básicas de licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas: 

Princípios, tipos, modalidades, dispensa, inexigibilidade, homologação, adjudicação, revogação, anulação; 

comissões de licitação, projeto básico, projeto executivo. Contratos: formalidades, obrigatoriedade, termos 

aditivos, anulação, rescisão, penalidades (Lei n.º 8.666/93). Elaboração de medições de obras e conhecimento 

da fiscalização de obras públicas. Sistemas hidráulicos na Engenharia Civil: custo, benefício; viabilidade política, 

técnica, econômica, financeira; Mercado; Planejamento; Organização: administração e gerenciamento. 

Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro 

etc.); Controle de execução de obras e serviços. Documentação da obra: diários e documentos de legalização. 

Legislação específica para obras de engenharia civil: normas da ABNT, noções da Lei nº 10.257/01 (denominada 

"Estatuto da Cidade"). Engenharia de avaliações: Legislação e normas; Metodologia; Níveis de rigor; Laudos de 

avaliação. Estradas: Projeto geométrico; Estrutura dos pavimentos. Saneamento básico: Tratamento de água e 

esgoto; Noções de barragens, açudes e reservatórios. Urbanismo: Origens e definição do desenho urbano. O 

processo de desenho urbano e as metodologias. Criação das Novas cidades. Planejamento urbano: Uso do solo. 

Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistemas viários (hierarquização, 

dimensionamento e geometria). Sistema de infraestrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e 

saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destilação de 

resíduos sólidos). O meio ambiente na Constituição Federal. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 

nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da política nacional de 

meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 

9.605/98) e sua regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder 
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de polícia. Propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e 

aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego 

público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade – Procedimento. Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código 

Florestal Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e reserva legal no Código Florestal Brasileiro. 

Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e sua 

regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Política Nacional de Recursos Hídricos e sua 

regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). Licenciamento ambiental: Noções sobre 

competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional.  
 

FARMACÊUTICO – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Gestão da Assistência Farmacêutica. Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção de medicamentos; 

programação de medicamentos; aquisição de medicamentos; armazenamento de medicamentos; distribuição 

de medicamentos; dispensação de medicamentos. Política Nacional de Medicamentos. Política de Assistência 

Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semisólidas 

e parenterais: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, acondicionamento. Farmacologia e 

Farmacoterapia: farmacocinética; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; 

farmacologia e farmacoterapia na hipertensão; farmacologia e farmacoterapia na síndrome metabólica; 

anticoncepção hormonal; farmacologia e farmacoterapia no diabetes; farmacologia e farmacoterapia na 

tuberculose, hanseníase, leishmaniose e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS); farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças infecciosas agudas em atenção primária; farmacologia e farmacoterapia na asma; 

princípios da farmacoterapia no idoso; princípios da farmacoterapia na criança; reações adversas a 

medicamentos; interações medicamentosas. Adesão à terapia medicamentosa. Atenção farmacêutica. Uso 

racional de medicamentos. Ética farmacêutica. Legislação sanitária: Regulamento de Medicamentos Genéricos; 

Portaria nº 344 de 12/05/1998, e suas atualizações; Lei nº 5.991 de 17/12/1973. Legislação do SUS - Sistema 

Único de Saúde. 

FISCAL DE ARRECADAÇÃO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Administrações Financeira e Orçamentária - Funções do Governo; falhas de mercado e produção de bens 

públicos; políticas econômicas e governamentais (alocativa, distributiva e estabilizadora), federalismo fiscal. 

Orçamento Público: conceitos e princípios, regime jurídico do orçamento público; orçamento público no Brasil 

(Títulos I, IV, V e VI da Lei Federal nº 4320/1964 e suas alterações; orçamento na Constituição de 1988, Plano 

Plurianual – PPA: estrutura, base legal, objetivos, conteúdo e tipos de programas. Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO: objetivos, anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, critérios para limitação de 

empenho, Lei Orçamentária Anual – LOA: orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da 

seguridade social. Leis de Créditos Adicionais. Classificações Orçamentárias, classificação da despesa pública, 

institucional, funcional, programática, pela natureza. Classificação da receita pública: institucional por 

categorias econômicas, por fontes. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000): princípios, 

planejamento, renúncia de receitas, geração de despesas, transferência voluntárias, destinação de recursos 

para o setor privado, transparência da gestão fiscal, prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal. 

Auditoria - Conceitos de auditoria e sobre a pessoa do auditor. Ética profissional. Fraudes e responsabilidade 

do auditor. Planejamento de auditoria. Avaliação das distorções identificadas. Execução dos trabalhos de 
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auditoria. Auditoria de estimativas Contábeis. Evidenciação. Amostragem. Relatórios de auditoria. Abrangência 

de atuação. Formas e tipos. Normas vigentes de auditoria: NBC TI 01. Declaração de Lima. Contabilidade Geral - 

A ciência da contabilidade: conceito, objeto, finalidade, técnicas contábeis, princípios e normas brasileiras 

emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC; Patrimônio: Conceito, componentes, equação 

fundamental do patrimônio; representação gráfica dos estados patrimoniais, diferenciação entre capital e 

patrimônio. Atos e fatos Contábeis. Contas: conceitos, tipos de contas, teoria das contas, débito, crédito e 

saldo; funcionamento das contas; contas patrimoniais e de resultado, grupos e classes de contas patrimoniais, 

segundo a Lei 6404/76; Escrituração: conceito, métodos de escrituração, livros de escrituração, lançamento 

contábil: erros de escrituração e correções. Sistema das Partidas Dobradas, Balancete de Verificação, 

Demonstrações Financeiras, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício; Demonstração das 

mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxos de Caixa, Provisões em geral. Análise das 

Demonstrações Contábeis: Análise Horizontal e Vertical, índices: liquidez, endividamento, rotatividade e 

rentabilidade. Contabilidade de custos: conceito, objetivo, desembolso: gasto, investimento, custo, despesa, 

perda, custos direitos, indiretos, fixos, variáveis. Contabilidade Pública - Normas Aplicadas da Contabilidade 

Pública: NBCT 16.1 – Conceituação, objetivo e campo de aplicação, NBCT 16.2 – Patrimônio e sistemas 

contábeis, NBCT 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil, NBCT – 16.4 – Transações 

no setor público, NBCT 16.5 – Registro Contábil, NBCT 16.6 – Demonstrações Contábeis, NBCT 16.7 – 

Consolidação das Demonstrações Contábeis, NBCT 16.8 – Controle Interno, NBCT 16.9 – Depreciação, 

amortização e exaustão, NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 

público. Lei nº 4.320/1964. Direito Administrativo - Conceitos, objeto e fontes do Direito Administrativo, 

Princípios da Administração Pública, Administração Pública: Conceitos, poderes e deveres do Administrador 

Público, uso e abuso do poder, Administração Pública Direta; Administração Pública: Indireta, Autarquias; 

Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Poderes Administrativos: Vinculado, 

discricionário, hierárquico, disciplinar, normativo, poder de polícia e abuso de poder. Licitação (Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/1993 e suas alterações), conceito, finalidades, princípios e objeto, obrigatoriedade, dispensa, 

inexigibilidade e vedação, modalidades. Procedimento, revogação e anulação, sanções e normais gerais de 

licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação. Formalização. Execução. 

Inexecução, revisão e rescisão. Direito Civil - Pessoa natural: conceito, capacidade e incapacidade; começo e 

fim, direitos da personalidade. Pessoa jurídica: conceito, classificação; começo e fim de sua existência legal; 

desconsideração. Dos Atos Jurídicos lícitos, dos atos ilícitos, responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Dos 

seguintes contratos em espécie: compra e venda, doação e comodato, mútuo, mandato e fiança. Direito das 

coisas: posse e propriedade. Conceito de empresa. Conceito de Empresário. Estabelecimento empresarial. 

Conceito de Sociedade. Sociedades personificadas e não personificadas. Sociedades simples. Sociedade 

Limitada. Sociedade por ações. Sociedade cooperativa. Dissolução e liquidação de sociedades. Recuperação 

judicial e extrajudicial. Falência. Classificação creditória. Direito Constitucional - Constituição da República 

Federativa do Brasil 1988; princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais; direitos e deveres 

individuais e coletivos; direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos; partidos políticos, 

organização político administrativa do Estado; da Organização dos Poderes, da Tributação e do Orçamento; Da 

Ordem Econômica e Financeira. Súmula Vinculante. Repercussão geral. Funções Essenciais à Justiça: Ministério 

Público, Advocacia Pública, Advocacia, Defensoria Pública. Direito Tributário - Sistema Tributário Nacional na 

Constituição Federal, Dos princípios gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da união, dos 

impostos dos estados e do distrito federal, dos impostos dos municípios, da repartição das receitas tributárias, 

Código Tributário Nacional – CTN, Definições impostos, taxas e contribuições de melhoria, crédito tributário: 

disposições gerais, constituição do crédito tributário, lançamento, modalidades de lançamento, suspensão da 

exigibilidade do crédito, extinção do crédito tributário e suas modalidades, exclusão do crédito tributário. Lei 

Complementar 006/2001 (Código Tributário Municipal) e suas alterações LC 35/2009, 38/2010, 55/2017, 

Decreto Municipal 397/2018, LC 116/2003, LC 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
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Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, Resolução CGSN 140/2018. Emenda Constitucional: 42/2003, Lei nº 

9.393/1996 que dispõe sobre o ITR. 

 

FISCAL DO PROCON 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Direito Constitucional: Poder Constituinte. Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade. 

Direitos e garantias fundamentais. A organização do Estado Brasileiro. As competências constitucionais dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A defesa do Estado e das Instituições. Ordem Econômica e 

Financeira. Ordem Social. Princípios da legalidade e da isonomia. Direito Administrativo: Conceito, fontes e 

princípios. Estado: conceito, elementos, poderes e organização. Governo e Administração Pública: conceitos. O 

ato administrativo: conceito, elementos, classificação, extinção, alteração e suspensão. Serviços públicos: 

conceito, classificação, regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, delegação: concessão, 

permissão, autorização, controle e responsabilização da administração: controle administrativo, controle 

judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado. Regime jurídico da licitação e dos contratos. Lei n. 

8.666, de 21 de junho 1993. Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002. Direito do Consumidor: Conceito de 

consumidor, fornecedor, produto e serviço. Princípios do Direito do Consumidor. Direitos Básicos do 

Consumidor. Responsabilidade por vício do produto e do serviço. Decadência e Prescrição. Proteção contratual: 

cláusulas abusivas e contrato de adesão. A Publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor. Crimes nas Relações de Consumo. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor. Decretos: Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997. Decreto n. 5.903, de 20 de 

setembro de 2006. Decreto n. 6.523, de 31 de julho de 2008. Leis federais: Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Lei n. 10.962, de 11 de outubro de 2004 e Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

 

FISIOTERAPÊUTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia muscular. Anatomia óssea. Artropatias Degenerativas e Inflamatórias. Doenças dos Vasos Sanguíneos 

e Linfáticos, Úlceras e Tecido Acatricial. Doenças e Distúrbios dos ossos e articulações. Efeitos Fisiológicos da 

massagem. Encargos Sociais. Fisioterapia Cardiorrespiratória. Fisioterapia Pré e Pós-Operatórios. Fraturas. 

Lesões dos Tecidos Moles. Luxações. Massagem relaxante. Nervos. Neurologia (Geral). Reeducação Postural 

Global. Tendões. Reabilitação de pacientes crônicos. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

FONOAUDIÓLOGO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Afasia. Aplicação de testes audiométricos para pesquisa de problemas auditivos. Articulação. Atendimento e 

orientação aos pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação das crianças. Emissão de parecer. 

Tratamento adequado, à reeducação e a reabilitação. Audição. Avaliação de deficiências. Exames fonéticos, de 

linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. Plano de treinamento ou terapêutico. 

Comportamento verbal da criança. Controle e teste periódico da capacidade auditiva. Deglutição Atípica. 

Determinação da localização de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala linguagem do indivíduo. 

Dislexia. Distúrbio Articulatório. Distúrbio de Aprendizagem. Distúrbios de Leitura-Escrita. Fonoaudiologia e 

Fonoaudiologia Escolar. Funções Neurovegetativas. Gagueira. Identificação de problemas ou deficiências 

ligadas à comunicação oral. Técnicas de avaliação. Treinamentos fonético, auditivo e de dicção. 

Aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. Linguagem. Orientação quanto a problemas de linguagem e de 

http://www.unifimes.edu.br/


 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS 

CNPJ nº 01.465.988/00001-27 – Rua 22, s/nº - Setor Aeroporto – Tel. (64) 3672-5100  

www.unifimes.edu.br – CEP 75.833.130 - MINEIROS - GOIÁS 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS 

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEC. E REC. HUMANOS 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

 

15 

audição. Logopedia e audiologia. Sessões terapêuticas. Reabilitação. Legislação do SUS - Sistema Único de 

Saúde. 

MÉDICO ANESTESISTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema digestivo. 

Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias moduladoras. Farmacologia dos sistemas nervoso, 

cardiovascular e respiratório. Reposição e transfusão. Preparo pré-anestésico. Anestesia inalatória e venosa. 

Física e anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos 

locais. Bloqueios subaracnóideos, peridurais e periféricos. Anestesia e sistema endócrino. Hipotermia. 

Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria, 

neurocirurgia, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia 

torácica, em urgências e em geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e 

sistema cardiovascular. Recuperação anestésica. Complicações da anestesia. Choque. Parada cardíaca e 

reanimação. Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor. Legislação do SUS - Sistema Único de 

Saúde. 

MÉDICO GINECO-OBSTETRA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. 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. Cito genética. Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Distopias genitais. Processos inflamatórios 

dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária 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. Leucorreias. Estados 

hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. 

Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. 

Sistema Amniótico. 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. Trajeto pélvico genital. Contratilidade 

Uterina. Parto. 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. Gemelaridade. 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 céfalo-pélvica. 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 ético-legais da prática 

obstétrica. Assistência pré-natal. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

MÉDICO PEDIATRA 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Crescimento e desenvolvimento; Aleitamento 

materno e alimentação complementar; Imunização; Deficiência de ferro e anemias; Tratamento das afecções 

mais frequentes na infância e na adolescência (doença diarreica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças 

infectocontagiosas, doenças dermatológicas). Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Púrpuras, tumores 

comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. Infecções de vias aéreas 

inferiores. Asma brônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico. Terapia 

de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e 

hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. 

Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. 

Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns infância. Síndromes 

nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada 

cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas comuns. 

Convulsão. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

MÉDICO PSIQUIATRA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Executam as atribuições comuns ao Médico Clínico Geral - Realizam consultas e atendimentos médicos na 

especialidade de Psiquiatria, executam tratamentos; Implementam ações de prevenção de doenças e 

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas, com ênfase nos transtornos mentais; Coordenam 

programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Elaboram documentos e 

difundem conhecimentos da área médica. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

MÉDICO VETERINÁRIO TÉC 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Clínica e cirurgia veterinária. Compostos sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, 

de roedores, vetores e zoonoses. Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa 

Sanitária. Desenvolvimento e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de 

rações. Prevenção de doenças, carências e aumento da produtividade. Doenças infecto-contagiosas em Saúde 

Pública veterinária, determinadas por bactérias: estreptococcias, tuberculose, pasteurelose, estafilococciases, 

brucelose, salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose; determinadas por vírus: raiva, 

encefalites, eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose, ascaridíase e ancilostomíase; 

determinadas por trematóides: esquistossomoses e cercarioses; determinadas por cestóides: teníase, 

cisticercoses e equinococoses. Elaboração e execução de projetos agropecuários, referentes ao crédito rural. 

Assessoria, assistência e orientação. Acompanhamento de projetos. Produção racional lucrativa de alimentos. 

Dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos. Epidemiologia: conceito e cadeia epidemiológica. Ética 

Profissional. Exames laboratoriais. Colheita de material e/ou análise anátomo-patológica, histopatológica, 

imunológica. Diagnóstico e terapêutica. Fontes de contaminação. Fundamentos microbiológicos. Higiene, plano 

de prevenção e conduta na infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária em locais de produção, 

manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem como da qualidade. 

Legislação pertinente. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do gado. Inseminação 

artificial. Seleção das espécies mais convenientes. Caracteres mais vantajosos. Rendimento da exploração 

pecuária. Planejamento e desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica 

relacionados à pecuária e à Saúde Pública. Levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos 

http://www.unifimes.edu.br/


 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS 

CNPJ nº 01.465.988/00001-27 – Rua 22, s/nº - Setor Aeroporto – Tel. (64) 3672-5100  

www.unifimes.edu.br – CEP 75.833.130 - MINEIROS - GOIÁS 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS 

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEC. E REC. HUMANOS 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

 

17 

orçamentários existentes, visando favorecer a sanidade e produtividade do rebanho. Planejamento, 

organização, supervisão e execução de programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e 

desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, consultas, relatórios, fiscalização e métodos, visando 

assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 

Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. Profilaxia das intoxicações e infecções alimentares. 

Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais. Exames clínicos e de laboratório, visando assegurar 

a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de Transmissão. Zoonoses: conceituações e classificação. 

 

MONITOR DE CRECHE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Relação interpessoal; Ética; Primeiros Socorros; O Cuidar e Educar indissociáveis; Direitos da criança na 

conjuntura da BNCC Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei 1360/2008 – Deveres do servidor Público 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

NUTRICIONISTA (SAÚDE) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Nutrição normal: definição, leis da alimentação; requerimentos, recomendações de nutrientes e planejamento 

dietético para lactente, criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, nutriz. Diagnósticos antropométricos: 

indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. Dietoterapia nas enfermidades 

do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade; diabete melitus; dislipidemias. 

Carências nutricionais: desnutrição energético-proteica e anemias nutricionais. Dietoterapia das doenças 

renais. Terapia nutricional enteral. Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: classificação, 

princípios nutritivos – seleção, preparo – planejamento de cardápios, condições sanitárias, higiênicas e 

métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos. Nutrição em saúde pública: 

programas educativos – fatores determinantes do estado nutricional de uma população e carências 

nutricionais. Avaliação nutricional epidemiologia da desnutrição proteico calórica. Ética profissional. Anvisa: 

Portaria 272 de 08/04/1998; Resolução RDC nº 63 de 06/07/2000; Portaria nº 131 de 08/03/2005; Portaria nº 

135 de 08/03/2005. Interação entre medicamentos e nutrientes. Biossegurança. Ética e legislação profissional. 

Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – PROFESSOR N1 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Psicologia da educação: 1.1- Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; 1.2 – O papel dos vínculos 

afetivos na aprendizagem; 1.3 – Bases psicológicas da educação. 2. Teorias pedagógicas: 2.1 – Teorias 

educacionais; 2.2- Tendências pedagógicas; 2.3 – Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. 3- 

Currículo: 3.1 – Teorias curriculares (clássicas, modernas, pós-modernas); 3.2- Currículo, interdisciplinaridade e 

transversalidade; 3.3 – Currículo atualizado nos moldes da BNCC e construção do conhecimento; 3.4 – 

Princípios epistemológicos do currículo; 3.5 – Direitos de aprendizagem do ciclo de alfabetização do Ensino 

Fundamental. 4- Avaliação: 4.1 – A avaliação como parte integrante do processo de ensino - aprendizagem; 4.2- 

Funções da avaliação escolar e a análise de resultados; 4.3- Práticas avaliativas: sujeitos, objetos e métodos de 

avaliação. 5. Papel político pedagógico e organicidade do ensinar, aprender e pesquisar: 5.1- Função 

sociocultural da escola; 5.2 – Escola : comunidade escolar e contextos institucionais e socioculturais; 5.3- 

Processo de planejamento: concepção, princípios e eixos norteadores; 5.4- Projeto político - pedagógico da 

escola: concepção, princípios e eixos norteadores; 5.5- Gestão educacional decorrente da concepção do 
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projeto político- pedagógico; 5.6 – Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. 6. Didática: 6.1- Didática e prática histórico – social; A didática na formação do professor. 7. 

Legislação e normas: 7.1- Ensino fundamental de 9 anos: aspectos legais e organização do trabalho pedagógico; 

7.2 – Lei 13.005/ 2014 ( Plano Nacional de Educação – PNE) ; 7.3- A organização e a estrutura dos sistemas de 

ensino no Brasil; 7.4 – Estatuto da criança e do adolescente ( Lei 8.069/1990- artigos 53 a 73, 129 a 144); 7.5- 

Constituição Federal ( Artigos 205 a 214); 7.6 – Lei 9.394/ 96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e 

alterações posteriores; 7.7 – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 7.8- Parâmetros Nacionais 

de qualidade para a Educação Infantil; 7.9- Fundamentos Legais da Educação Inclusiva; 7.10- Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 7.11- Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica de acordo com os moldes da BNCC. 8. Tecnologias educacionais: 8.1- As tecnologias da 

comunicação e informação nas práticas educacionais; 8.2- A educação na era digital. 9. Pesquisa educacional: 

9.1 – O papel da pesquisa na formação do professor; 9.2- A pesquisa qualitativa e o trabalho educativo; 9.3- 

Pesquisa participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e aprender.  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA N1 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 

formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 

e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdo de ensino; A sala de aula; Relação 

professor-aluno; Avaliação escolar. Educação Física e seu ensino: historicidade da Educação Física; 

metodologias do ensino da Educação Física; corpo e cultura; jogos, brincadeiras e brinquedos; esporte e 

sociedade; princípios e procedimentos metodológicos das práticas corporais. Anatomia, Cinesiologia, Primeiros 

Socorros, Fisiologia do Exercício. Psicologia da Educação e do Esporte, Aprendizagem Motora, Desenvolvimento 

Motor, Metodologia do Ensino da Educação Física. Atividades Recreativas, Ginástica Atividades Escolares, 

Ritmo e dança. Regras, Fundamentos, e técnicas de ensino do Voleibol, Basquete, Handebol, Futebol. Atletismo 

Fundamentos e técnicas de Ensino. Identidade, Cultura e Cidadania. Educação Física Especial. Educação Física, 

inclusão social e ética: desafios e perspectivas. Estrutura e funcionamento da Educação Básica. Motricidade 

humana: aquisição de habilidades físicas, psicológicas e sociais. Organização de Eventos e Competições 

Desportivas. Arte, Corpo e Educação. Educação física, interdisciplinaridade e o projeto pedagógico. Didática: 

objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação 

docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes e 

dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdo de ensino; A sala de aula; Relação 

professor-aluno; Avaliação escolar. Bases Anatômicas e Fisiológicas do Movimento Humano. Características e 

necessidades básicas da criança e do adolescente. Pressupostos filosóficos e psicossociais da Educação Física 

Escolar. Estruturas e funções psicomotoras. Crescimento e Desenvolvimento. Desenvolvimento Motor. 

Proposições conceituais e didático-pedagógicas da Educação Física escolar e suas abordagens metodológicas. 

Objetivos e conteúdo da Educação Física escolar. Educação Física numa perspectiva inclusiva. Medida e 

Avaliação em Educação Física. 

PSICÓLOGO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Funções e atribuições da psicologia no campo jurídico; código de ética profissional do psicólogo; legislação e 

regulamentação da profissão, compromisso ético-político, psicologia social; trabalho socioeducativo e o olhar 

da psicologia, implicações da exclusão no campo subjetivo; intervenção comunitária; atuação pautada na visão 

da interdisciplinaridade; dimensão ético-política da assistência social; psicologia e assistência social; atuação do 
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psicólogo no CRAS; orientação metodológica para visitas domiciliares, entrevistas, trabalho com família, grupos 

e comunidade; violência, gênero e políticas públicas; o direito à convivência familiar e comunitária; Guia do 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; Constituição Federal de 1988: da Saúde, da promoção social 

e da proteção especial; Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742/93; Família em seus diversos 

contextos sociais: definição legal, configurações e novos arranjos familiares, a família no campo sociojurídico, 

matricialidade sociofamiliar, Políticas de atenção às famílias, ameaça e violação de direitos, violência 

doméstica, abandono, rupturas conjugais; Políticas de atenção à criança e adolescentes e suas dimensões: 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança; Políticas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes; Políticas de atenção integral a usuários de álcool e drogas; Políticas de atenção à 

mulher em situação de violência doméstica e suas dimensões contemporâneas (Lei Maria da Penha); Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90; Política Nacional do Idoso – PNI 1995; Estatuto do Idoso – Lei nº 

10.741/03; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional de Integração da Pessoa com 

Deficiência – PNIPD/1999; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB/RH-2007 e Resolução nº 17 

20/06/11; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Lei nº 12.594/12; Política Nacional para 

Inclusão Social da População em Situação de Rua e Decreto nº 7.053/09; Resolução nº 109 de 11/11/13 – 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Lei nº 12.435/11 – Lei de aprovação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS; Resolução CNAS nº 33/12 – aprova Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS; Políticas de enfrentamento ao abuso, exploração sexual contra crianças e 

adolescentes; Resolução CNAS nº 39/10 que reordena os benefícios eventuais no âmbito da política de 

assistência social em relação à política de saúde; Resolução CNAS nº 34/2011 que define a habilitação e 

reabilitação da pessoa com deficiência no campo da assistência social; Resolução CNAS nº 01/13 – 

Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no âmbito do SUAS; Orientações 

técnicas: Centro de Referência Especializado para População de Rua – Centro POP (SUAS e População em 

Situação de Rua); Perguntas e Respostas: Serviço Especializado em abordagem Social (SUAS e População em 

Situação de Rua); Orientação para o Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e 

Famílias em Situação de Rua. Política Nacional de Promoção a Igualdade Racial; orientações técnicas dos 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Resolução CNAS nº 11/15. 

Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/16. Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/17. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Fundamentos de enfermagem; 2. Lei do Exercício Profissional; 3. Atribuições da equipe de Enfermagem 

conforme a lei; 4. Funções do técnico de enfermagem; 5. Conduta profissional segundo a Lei e o Código de 

Ética; 6. Noções de farmacologia: ação das drogas, possíveis reações adversas, vias de administração de 

medicamentos, diluição de medicamentos; 7. Procedimentos para admissão, transferência e alta do paciente; 

8. Cuidados do corpo pós-morte; 9. Papel da enfermagem nos exames complementares; 10. Anotações e 

registros de enfermagem no prontuário do paciente; 11. Assistência de enfermagem ao paciente no Centro 

cirúrgico, pré, trans e pós-operatório; 12. Enfermagem na Central de Esterilização; 13. Aferição de Sinais vitais; 

14. Papel da enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; 15. Assistência de enfermagem na 

higiene corporal do paciente; 16. Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos 

sistemas orgânicos; 17. Assistência de enfermagem aos pacientes graves em terapia intensiva; 18. Assistência 

de Enfermagem à criança hospitalizada; 19. Noções de primeiros socorros; 20. Assistência de enfermagem em 

urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, 

acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no 

pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena; 21. Tratamento e 
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assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis; 22. Ações básicas em saúde pública: imunização e 

vigilância epidemiológica; 23. Saúde do trabalhador; 24. Doenças ocupacionais; 25. Biossegurança; 26. Norma 

Regulamentadora para os trabalhadores da área da saúde (NR 32); 27. Gerenciamento de Resíduos em Serviços 

de Saúde (RDC 306/2004). Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Organização dos serviços de radiologia; Física dos Raios-X; Elementos de Radiografias; incidências básicas 

radiográficas; exames contrastados; Procedimentos especiais; Cuidados com procedimentos radiográficos; 

Proteção radiológica; Noções de mamografia; Ética profissional; Anatomia: Estudo anatômico, função 

fisiológica de órgãos e aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano, ossos e articulações, crânio, coluna 

vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos circulatório e 

respiratório e sistema glandular, fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide; técnica radiológica: equipamentos 

de Raios X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e 

computadorizado; princípios da tomografia; angiógrafos e seriógrafos; incidências específicas e técnicas 

rotineiras para exames gerais e específicos; física atômica elementar, física das radiações; eletricidade e 

eletrônica; física e eletrônica aplicada à produção de Raios-X; Ampola de Raios-X, transformadores e 

retificadores; aparelhos de Raios-X; equipamentos e acessórios; estudo das propriedades físicas dos Raios-X e 

suas aplicações práticas no campo de radiologia; Higiene das radiações secundárias, meios de proteção das 

radiações ionizantes, efeitos biológicos das radiações; Deveres éticos e profissionais do Técnico de Radiologia. 

Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

TÉCNICO QUÍMICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Técnicas de análise físico-químicas, bacteriológicas e parasitológicas em amostras de água bruta, tratada, 

efluentes domésticos e industriais e resíduo de estações de tratamento de água e de esgotos. Técnicas de 

análises de produtos químicos utilizados nos processos de tratamento de água e efluentes. Noções de controle 

de qualidade analítica (cartas de controle, exatidão, precisão, erros e incertezas). Conhecimentos básicos sobre 

funções químicas inorgânicas: ácidos, bases e sais. Noções sobre o processo de tratamento de água e esgotos. 

Cálculo, preparo e dosagem de soluções químicas utilizadas no controle de qualidade e tratamento de água e 

esgotos. Noções de higiene, organização e segurança em laboratório, incluindo uso de EPIs e EPCs. 15 

Utilização de Instrumentos de laboratório. Noções de calibração de vidrarias e equipamentos. Noções de 

cromatografia (iônica e gasosa), absorção e emissão atômica, espectrofotometria UV/Vis, titulometria, 

potenciometria, gravimetria. Coleta e preservação de amostras. Colorímetria. Microbiologia: descontaminação 

e descarte de resíduos contaminados. Conhecimento dos processos de esterilização. Noções sobre os 

componentes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Limpeza e desinfecção de 

vidrarias e materiais de laboratório. Noções de química ambiental. Noções de gestão ambiental e recursos 

hídricos. Portaria MS 2914 (Potabilidade da água). Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
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