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ANEXO V 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

1. Interpretação de textos. 2. Gêneros textuais. 3. Tipologia textual 4. Pontuação. 5. Ortografia. 6. 

Semântica. 7. Acentuação. 8. Concordância, 9. Regência e colocação. 10. Crase. 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O CARGO DE PROFESSORES 

1. Fundamentos da Educação. 2. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. 3. Relações 

socioeconômicas e político-culturais da educação. 4. A função social da escola; 5. Inclusão educacional e 

respeito à diversidade. 6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 7. Didática e 

organização do ensino. 8. Saberes, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem. 9. Novas 

tecnologias da informação e comunicação. 10. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso 

com a qualidade social do ensino. 11. Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 12. 

Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

CONHECIMENTOS DO SUS PARA OS CARGOS DE MÉDICO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL, ODONTÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

1. Legislação Básica do SUS - Leis- 8080/90 e 8142/90.NOAS – Norma Operacional de Assistência à 

Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso 2. A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de 

saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado de Pernambuco 

(Portarias). 3. Indicadores de Saúde. 4. Transição demográfica e epidemiológica. 5. Vigilância 

Epidemiológica. 6. Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. 7. Sistema de Informação em 

Saúde e Vigilância Epidemiológica. 8. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e Vigilância 

Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, 

Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Meningites, Raiva, Tuberculose e Tétano. 9. Doenças 

Emergentes e Reemergentes. 10. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Tipologia Textual; 3. Ortografia oficial; 4. Acentuação gráfica; 

4. Emprego das classes de palavras; 5. Emprego do sinal indicativo de crase; 6. Sintaxe da oração e do 

período; 7. Pontuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal; 10. Significação 

das palavras; 11. Redação de correspondências oficiais. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

1. Compreensão de estruturas lógicas; 2. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e 

conclusões; 3. Diagramas lógicos; 4. Princípios da contagem e probabilidade. 5. Sequências Lógicas 

envolvendo Números, Letras e Figuras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO  

Auditoria: Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle: controle interno e 

externo (Lei Federal n. 4.320/1964: Título VIII. Capítulos II e lll – Do Controle Interno e Controle 

Externo); aspectos gerais da Auditoria interna e operacional; demonstrações contábeis; controle de 

qualidade; planejamento da Auditoria; documentação de Auditoria; sistemas de controles internos; 

responsabilidade do auditor; amostragem; parecer; relatórios e procedimentos. Administração Pública: 

modelos e reformas administrativas; organização da administração pública, governança, 

governabilidade, accountability, princípios constitucionais da administração pública, poderes e atos 

administrativos, bens públicos, servidores públicos: direitos e vantagens, agentes políticos, cargo, 

empego e função, provimento, vacância, remoção redistribuição e substituição, eficiência e eficácia, 

planejamento, administração estratégica, administração de materiais na administração pública. 

Orçamento público: planejamento e orçamento na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade 

Federal; tipos, princípios, espécies, ciclo orçamentário, crédito orçamentário e adicional; receita e 

despesa pública, estágios, execução orçamentária (Lei Federal n. 4.320/1964: Título VIII – Do Controle 

da Execução Orçamentária. Capítulo I – Disposições Gerais). Licitações e contratos: procedimentos, 

princípios, tipos, modalidades, prazos, contratação direta, edital; fases interna e externa da licitação; 

formalização dos contratos; vigência dos contratos; cláusulas contratuais, publicidade dos contratos; 

sanções administrativas e penais; sistema de registro de preços. Contabilidade pública: finalidade, 

campo de atuação, exercício financeiro, regime contábil; fatos contábeis; patrimônio na administração 

pública, avaliação dos componentes patrimoniais; inventários de bens. 

 

2. CARGO: AUDITOR FISCAL 

CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; registros das operações típicas de uma empresa; 

A avaliação dos ativos e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE 

PÚBLICA - Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; Receita e Despesa Pública; 

Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; Sistemas de Controle Interno e Externo;  Gestão Fiscal. 

AUDITORIA CONTÁBIL -Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; 

competência profissional; âmbito do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de 

auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência 

de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do 

auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade. Objetivos, técnicas e 

procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. 

Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. 

Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 

Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas 

relativas ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. 

Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. 

Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais. NOÇÕES DE DIREITO 

PÚBLICO E PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A 

Pessoa e seus Atributos; Tipos de Sociedades; Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos 

e suas espécies; Créditos Tributários; Contratos de trabalho em relação aos empregos; Direitos 
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Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 4320/64; Conhecimentos de processos de 

licitação: Lei No 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988. 

Imposto Territorial Rural – ITR - DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais 

e princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. Imunidades: conceito, espécies, 

aspectos objetivos e subjetivos, alcance, interpretação. Competência tributária. Competência tributária 

da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e do Distrito Federal. Competência 

tributária residual. Conflito de competência. Tributo: conceito, espécies: Impostos, taxas, contribuição 

de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais ou para fiscais. Classificação: vinculados e 

não vinculados. Funções: fiscal, extrafiscal, para fiscal. Da repartição de receitas tributárias. Direito 

Tributário: conceito, natureza, fontes, finalidade. Normas gerais de Direito Tributário. Legislação 

tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração. Normas complementares. Obrigação 

tributária. Conceito, natureza e espécies: principal e acessória. Hipótese de incidência e seus 

elementos: pessoal, espacial, temporal, material, quantitativo. Fato gerador, alcance, efeitos. Sujeitos 

da obrigação tributária. Substituição tributária. Convenções particulares. Solidariedade. Capacidade 

tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos sucessores, de 

terceiros, dos sócios. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. Crédito tributário. 

Conceito e natureza. Constituição do crédito tributário. Lançamento: natureza, modalidades: 

declaração, homologação, ofício. Eficácia, revisão, arbitramento. Suspensão do crédito tributário. 

Conceito. Moratória. Depósito. Reclamações e recursos. Liminar e tutela antecipada. Extinção do 

crédito tributário. Modalidades. Pagamento. Compensação. Transação. Remissão. Prescrição e 

decadência. Decisão administrativa e decisão judicial. Exclusão do crédito tributário. Isenção e anistia. 

Isenção e imunidade. Isenção e não incidência. Isenção e remissão. Garantias e privilégios do crédito 

tributário. Fraude à execução. Preferências. Sigilo fiscal.  

Administração tributária. Fiscalização. Certidões negativas. Inscrição em Dívida Ativa: Requisi tos. 

Dívida Ativa: Liquidez, certeza, exigibilidade, exequibilidade e legislação correlata. Regime Jurídico dos 

Impostos de competência dos Municípios: Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto Sobre 

Serviços; Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Execução fiscal. Lei no 6.830/80 e alterações 

posteriores. Medida Cautelar Fiscal. Lei no 8.397/92 e alterações posteriores. Mandado de Segurança, 

Ação Anulatória, Declaratória, Cautelares, Antecipação de Tutela, Embargos e demais ações cabíveis 

em matéria tributária e legislações correlatas. Código Tributário Municipal.  

 

3. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na Contemporaneidade Brasileira; Prática Profissional: intervenção e investigação; 

Instrumentos de gestão: Planejamento, Financiamento e Avaliação de Programas Sociais; Questão 

Social e Políticas Sociais no Brasil; Instrumentalidade e Serviço Social, Mediação Profissional e Serviço 

Social; O Processo de Trabalho no Serviço Social; Interdisciplinaridade; Pesquisa em Serviço Social; 

Seguridade Social; Debate Contemporâneo sobre Família e suas Intervenções; Serviço Social e 

Educação; Assistência Estudantil no Ensino Superior; Ética Profissional e o Projeto Ético Político do 

Serviço Social; Legislação Social: Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, Estatuto do Idoso, Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 

Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política Nacional de Controle do 

Tabagismo. 
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4. CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 

Processo saúde-doença e trabalho. Doenças profissionais (pneumoconioses, mielopatias ocupacionais, 

saturnismo e outras intoxicações por metais, intoxicações por agrotóxicos, patologias causadas pelo 

ruído (PAIR), lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), dermatoses ocupacionais). Trabalho e 

Saúde Mental. Vigilância em ambientes de trabalho. Epidemiologia e Saúde do trabalhador. 6. 

Comunicação de acidente de trabalho. Legislação - Tópicos específicos de saúde do trabalhador 

(Portaria n. 3.214. Ministério do Trabalho, Leis 8.080, 8.212 e 8.213 e Decreto nº 2.172 de 05/03/97 e 

suas alterações). Estruturação e serviços de saúde o trabalhador. Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO (Portaria n. 24/12/94). 10. Saúde e Segurança no Trabalho (normas 

regulamentadoras - MTb). 11. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ética médica. Redação de 

laudos (LTCAT). Acidentes do trabalho. Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Ergonomia. Pessoa 

com deficiência. 

 

5. CARGO: ENFERMEIRO SANITARISTA 

Planejar e coordenar os serviços, programas e projetos da área da saúde, exercendo ações de 

promoção, vigilância e educação da saúde, colaborando para as práticas de participação social, 

construir modelos de respostas, indicadores avaliativos e monitoramento de ações de saúde pública. 

 

6. CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Terapia Ocupacional em reabilitação, sua História e Papel nos Serviços Sociais e de Saúde. Princípios 

básicos do Tratamento Físico, Planejamento do Programa do Paciente. Postura e Posições de 

Trabalho. Mecânica Aplicada. Reeducação Muscular. Terapia ocupacional para crianças e 

Adolescentes com distúrbios físicos e psicológicos. Terapia ocupacional para pacientes geriátricos. 

Terapia ocupacional na comunidade, visitas ao lar, avaliação, reabilitação. Terapia ocupacional física: 

atividades de vida diária, reeducação do hábito de trabalhar. Terapia educacional para os estados 

neurológicos, psiquiátricos e reumatológicos. Políticas Pública de Prevenção de Acidente do Trabalho. 

 

7. CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a saúde da 

família. Constituição federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e fisiologia do sistema 

musculoesquelético, neurológico, respiratório e cardiovascular. Artropatias degenerativas e 

inflamatórias. Lesões por pressão e tecido cicatricial. Doenças e distúrbios ósseos, nervosos e 

articulares. Efeitos fisiológicos da manipulação articular e massoterapia. Fisioterapia aplicada nos 

distúrbios cardiorrespiratórios. Fisioterapia aplicada em: cardiologia, pneumologia, neurologia, 

traumato-ortopedia, geriatria, oncologia adulto e pediatria, aplicada em UTI pediátrica e adultos, em 

pós-operatórios; manuseio de Ventilação Mecânica. Avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento 

fisioterápico; Reeducação postural. Fisioterapia aplicada em amputados, próteses e órteses. 

Reabilitação de pacientes em patologias restritivas crônicas e com necessidades especiais. 

Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. Ações de biossegurança. 

Agravos sociais. Ética profissional e relações humanas. Controle Social; Constituição Federal, artigos 

de 194 a 200. 
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8. CARGO: ENFERMEIRO – PSF 

Conceitos de atenção primária à saúde. Finalidades. Princípios e diretrizes. Relação entre a Vigilância 

em Saúde e a Atenção Básica. Responsabilidades comuns e específicas das três esferas de governo. 

Infraestrutura. Tipo de Unidades Básicas de Saúde. Semelhanças e especificidades entre as Equipes 

de Atenção Básica e as Equipes de Saúde da Família. Saúde bucal. NASF. Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde. Atribuições dos profissionais e processo de Trabalho. Financiamento da 

atenção básica. 

 

9. CARGO: ODONTÓLOGO- PSF 

Anamnese e exame clínico. Exames complementares e lesões fundamentais; Técnicas Radiográficas. 

Manejo da Cárie Dentária; Manejo de Trauma nos Dentes e nos Tecidos de Sustentação. Manejo do 

Paciente Sistemicamente Comprometido: Desordens Hematológicas, Câncer, Hepatite e Aids; 

Tratamento de Lesão Cariosa Profunda, Exposição Pulpar Vital e Dentes Desvitalizados. Gengivite e 

Doença periodontal“. Políticas de saúde do Brasil. Estratégia de Saúde da Família – Concepções 

históricas. A Rede de Atenção à Saúde (RAS). A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do 

SUS e a nova PNAD. Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família – NASF. Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. Serviço de Atenção 

Domiciliar na Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Consultórios na Rua. Programa de Saúde 

na Escola. 

 

10. CARGO: ODONTÓLOGO – BUCOMAXILOFACIAL 

Cirurgia Buco-dental. Infecções Maxilofaciais. Traumatologia Maxilofaciais 

Exames complementares. Imaginologia diagnóstico Tratamento dos cistos e tumores 

Maxilofaciais. Cirurgia da A.T.M. Disfunções articulares. Cirurgia ortognática. 

 

11. CARGO: ODONTÓLOGO – PEDIATRIA 

Exame da Boca e Outras Estruturas Relevantes, anamnese e Plano de tratamento. Adequação do 

meio bucal, uso de cariostáticos para pré-escolares. Abuso e Negligência à Criança. Controle não 

Farmacológico do Comportamento de Crianças. Desenvolvimento e Morfologia dos Dentes Decíduos. 

Técnicas Radiográficas. Manejo da Cárie Dentária na Criança e no Adolescente. Considerações 

Nutricionais para o Paciente Odontopediátrico. Anestesia Local e Controle da Dor para a Criança e o 

Adolescente. Abordagem Farmacológica do Comportamento do Paciente. Tratamento de Lesão 

Cariosa Profunda, Exposição Pulpar Vital e Dentes Desvitalizados. Gengivite e Doença periodontal. 

Manejo de Trauma nos Dentes e nos Tecidos de Sustentação. Manejo do Paciente Sistemicamente 

Comprometido: Desordens Hematológicas, Câncer, Hepatite e Aids. Supervisionando e interceptando 

desvios no Desenvolvimento da Oclusão. Cirurgia Bucal para o Paciente Pediátrico. 

 

12. CARGO: ODONTÓLOGO – ESTOMATOLOGISTA 

Anamnese e exame clínico. Exames complementares e lesões fundamentais. Lesões Brancas. Lesões 

pigmentadas. Lesões vesículo-bolhosas. Lesões e condições Sistêmicas com repercussão bucal. Aids 

em odontologia. Lesões das glândulas Salivares. Lesões da infância. Câncer bucal. 
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13. CARGO: ENFERMEIRO DO TRABALHO 

1. Assistência de Enfermagem em saúde do trabalhador; 2. Doenças relacionadas ao trabalho 

(pneumoniconiose, benzeno, mielopatias ocupacionais, saturnismo e outras intoxicações por metais, 

intoxicações por agrotóxico, patologias causadas pelo ruído, lesões por esforços repetitivos, doenças 

osteomusculares relacionadas ao trabalho, dermatoses ocupacionais, queimaduras, eletrocução, 

afogamentos, etc.); 3. Relação saúde-trabalho; 4. Psicopatologias do trabalho e desgaste operário; 5. 

Exposição ocupacional a material biológico- perfuro cortante. 6. Comunicação de Acidente do 

Trabalho- fundamentação legal e usos possíveis, atuação na ocorrência de acidentes do trabalho e 

emergências; 7. Noções sobre SESMT- Serviços Especializados em Engenheiro de Segurança do 

Trabalho- CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; EPI (Equipamentos de proteção 

Individual); PPRA (Programa de Prevenção de Risco Ambiental); PCMSO (Programa de Controle 

Médio de Saúde Ocupacional); PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). 8. Modelos de organização 

dos serviços de saúde, planejamento e organização do serviço de saúde ocupacional; 9. Aspectos 

éticos-legais da Enfermagem; 10. Exames ocupacionais constantes na NR-7; 11. Normas 

regulamentares: NR-4, NR-6, NR-7, NR-9, NR-15 e NR-32. 

 

14. CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Técnicas de assepsia, antissepsia, esterilização e desinfecção; Manipulação de equipamentos para 

esterilização; Limpeza de feridas e curativos; Vias de administração de fármacos; Preparo e diluição de 

medicamentos imunossupressores, antibióticos, antifúngicos e antivirais; Coleta de material biológico; 

Monitoração: PVC, Oximetria de Pulso, PAM; Cuidados de enfermagem a pacientes clínicos e 

cirúrgicos; Cuidados de enfermagem à saúde da criança e adolescente; Atuação da enfermagem no 

Controle de Infecção Hospitalar; Enfermagem no Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado; 

Cuidados de Enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis; Cuidados de Enfermagem a 

pacientes críticos em situações de urgência e emergência; Aspectos Éticos de Enfermagem. 

 

15. CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de 

microcomputadores em rede local. Operação do sistema operacional Windows 2003, XP, 7, 8 e 10. 

Uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes, uso de aplicativos e ferramentas. Operação do 

editor de textos Word 2003/2010/2013/365: conceitos básicos; principais comandos aplicáveis ao texto; 

uso de tabelas, mala direta e ferramentas; impressão de documentos; compartilhamento de 

documentos; modelos, temas e estilos; editoração eletrônica; edição de múltiplos documentos. 

Operação da planilha Excel 2003/2010/2013/365: conceitos básicos; digitação e edição de dados; 

construção de fórmulas para cálculos de valores; criação de gráficos; formatação de dados e planilhas. 

Noções gerais de utilização da Internet e suas ferramentas. 

 

16. CARGO: TÉCNICO FISCAL DE OBRAS 

Orçamento de obra, Licitação de obras Lei 8.666, Processos executivos de construção (estruturas, 

instalações, acabamentos, pavimentação, recuperação estrutural, materiais de construção, Solo: 

características físicas e mecânicas; estabilidade de taludes; drenagem). Noções de estrutura, alvenaria 
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e fundações. Topografia: métodos de levantamento; medida direta das distâncias; altimetria; avaliação 

de áreas. Desenho: instrumentos e sua utilização; escalas; codificação de obras; desenho de projeto; 

perspectiva; leitura de planta. Máquinas e equipamentos: tecnologia das máquinas operatrizes; 

tecnologia dos instrumentos; ferramentas, equipamentos e veículos. Construção: tecnologia das 

construções; materiais de acabamento, instalações elétricas e hidráulicas, resistência dos materiais. 

Orçamento de obras: levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custo, orçamento 

padrão SINAPI. AutoCAD. Normas técnicas inerentes à atividade do cargo. 

 

17. CARGO: ELETRICISTA 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 

Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 

Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 

Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 

Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios 

e suas Funções. 

 

18. CARGO: PEDREIRO 

Resolução de situações-problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina diária do 

trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. EPIs, noções de 

segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do 

trabalho. Conservação e manutenção de obras, reparos. Relações Humanas e interpessoais. Noção de 

perímetro e medida de área. 

 

19. CARGO: PINTOR 

Instrumentos, equipamentos e materiais de pintura. Tipos de tintas e suas adequações para cada tipo 

de material e serviço de pintura. Tipos de removedor solvente e suas características específicas. Tipos 

de pincéis, rolos e lixas e suas adequações para cada tipo de tinta e serviço de pintura. Tipos de 

pinturas. Pintura com ar-comprimido. Preparação de peças com lixamento manual e mecânico, massas 

e vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da pintura. Sequência adequada para pintura 

de ambientes. Problemas comuns durante a aplicação da tinta: manchas, bolhas, tonalidades. Tipos de 

cor e tonalidades. Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas adequações para cada tipo de 

produto, etapas e serviços de pintura. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da 

função. Segurança do trabalho. 

 

20. CARGO: VIGIA 

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço 

de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; 

Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e 

deveres do servidor público. Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Corpo de Bombeiro. 
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21. CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Construção das noções de espaço, tempo e grupo. 

Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita. O texto: apreensão de ideias 

básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. Metodologia da linguagem: 

objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem 

oral e da escrita. Linguagem: variação linguística; interlocução. O professor, o aluno e o processo de 

elaboração de textos escritos. Matemática: a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de 

numeração em diferentes bases. Resolução de problemas. Metodologia do ensino de matemática. 

Ciências: água, ar e solo – características físicas, químicas e biológicas e suas relações nos 

ecossistemas. Sol – fontes de energia e processos energéticos vitais na natureza. Transformações dos 

materiais na natureza. Seres vivos – suas relações e interações ambientais, cadeia e teia alimentar. 

Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e sexualidade. Meio ambiente. 

Impactos ambientais – manejo e conservação. Lixo. Poluição. Estudos sociais: Economia e política no 

Brasil. Principais problemas socioeconômicos, desigualdades regionais no Brasil de hoje. Brasil e 

estado de Pernambuco: principais aspectos geográficos e econômicos. Espaço e tempo: localização, 

organização, representação. Tempo físico. Linha de tempo. Mapas e globo terrestre.  

 

22. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e arquivo; 

classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: 

formação, autuação e tramitação; organização administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades 

dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, 

sigilo e postura; Noções Básicas de Administração Pública: serviços administrativos, atos 

administrativos, poderes administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos 

poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e 

organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e segurança do trabalho; Constituição Federal de 

1988, arts. 37, 38, 39, 40 e 41. Conhecimentos de microinformática: conhecimento e domínio do uso de 

ferramentas básicas de software para microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, 

planilhas eletrônicas e bancos de dados. Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema 

Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet.  

 

23. CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ética e relacionamento interpessoal; Cidadania, meio ambiente e qualidade de vida; Qualidade em 

prestação de serviços: fatores que determinam a qualidade dos serviços; Qualidade no atendimento ao 

público em geral; Noções de Segurança e higiene no ambiente de trabalho; Organização e 

planejamento das tarefas. 

 

24. CARGO: MERENDEIRA 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; boas maneiras; Comportamento no ambiente de 

trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Trabalho de 

Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle 
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de Estoque de Material de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo gêneros 

alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


