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ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL  DE PONTOS 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Administrador 
Administrador Hospitalar 
Advogado 
Advogado Especialista em Direito Ambiental 
Arquiteto Urbanista 
Assistente Social 
Biólogo 
Contador 
Economista 
Educador Físico 
Enfermeiro 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Engenheiro Especialista em Trânsito 
Engenheiro Florestal 
Engenheiro Sanitarista 
Fonoaudiólogo 
Geógrafo 
Médico Especialista – Anestesista 
Médico Especialista – Angiologista 
Médico Especialista – Cardiologista 
Médico Especialista – Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
Médico Especialista – Cirurgião Geral 
Médico Especialista – Cirurgião Oncológico 
Médico Especialista – Cirurgião Pediátrico 
Médico Especialista – Cirurgião Torácico 
Médico Especialista – Clínico Geral 
Médico Especialista – Dermatologista 
Médico Especialista – Endocrinologista 
Médico Especialista – Gastroenterologista 
Médico Especialista – Geriatra 
Médico Especialista – Hematologista 
Médico Especialista – Infectologista 
Médico Especialista – Intensivista Adulto 
Médico Especialista – Intensivista Pediátrico 
Médico Especialista – Mastologista 
Médico Especialista – Nefrologista 
Médico Especialista – Neurocirurgião 
Médico Especialista – Neurologista 
Médico Especialista – Neuropediatra 
Médico Especialista – Oftalmologista 
Médico Especialista – Ortopedista 
Médico Especialista – Otorrinolaringologista 
Médico Especialista – Pediatra 
Médico Especialista – Pneumologista 
Médico Especialista – Psiquiatra 
Médico Especialista – Radiologista 
Médico Especialista – Reumatologista 
Médico Especialista – Urologista 
Médico Generalista 
Médico Veterinário 
Nutricionista 

 
Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Informática Básica 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 30 2,0 60,0 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
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NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Odontólogo – Cirurgião Buco Maxilo 
Odontólogo – Clínico Geral 
Odontólogo – Dentística 
Odontólogo – Endodontista 
Odontólogo – Odontopediatra 
Odontólogo – Pacientes Especiais 
Odontólogo – Protesista 
Psicólogo 
Químico 
Terapeuta Ocupacional 
Turismólogo 

Múltipla Escolha Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

 Informática Básica 05 2,0 10,0 

 História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

 
Conhecimentos 
Específicos 30 2,0 60,0 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

 
Pedagogo 
Professor Nível III – Professor Nível III – Ensino 
Fundamental Anos Finais 
 
 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Informática Aplicada à 
Educação 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Fundamentos da 
Educação 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 25 2,0 50,0 

Prova de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS  120,0 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Professor Nível III – Educ. Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

Informática Aplicada à 
Educação 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Fundamentos da 
Educação 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 20 2,0 40,0 

Prova de Títulos - - 20,0 

TOTAL DE PONTOS  120,0 
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NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Agente de Cadastro Imobiliário 
Agente de Endemias 
Agente de Fiscalização Ambiental 
Agente de Fiscalização de Transporte Público 
Agente de Inspeção em Abate de Animais de Médio e 
Grande Porte 
Assistente Administrativo 
Auxiliar de Contabilidade 
Auxiliar de Magistério 
Auxiliar de Odontologia 
Fiscal de Alvará e Habite-se 
Fiscal Imobiliário 
Técnico Agrícola 
Técnico em Edificações 
Técnico de Enfermagem 
Técnico em Laboratório 
Técnico em Radiologia 
Técnico em Refrigeração 
Técnico em Segurança do Trabalho 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

Informática Básica 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 25 2,0 50,0 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Instrutor de Libras (pessoa surda) 
Intérprete de Libras (curso avançado) 
Revisor de Braille 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Informática Básica 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 30 2,0 60,0 

Prova Prática - - 20,0 

TOTAL DE PONTOS  120,0 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Agente em Defesa Civil 
Agente Municipal de Trânsito 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

Informática Básica 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 25 2,0 50,0 

Prova de Capacidade Física - - -- 

TOTAL DE PONTOS  100,0 
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NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Programador de Computador Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 10 2,0 10,0 

Inglês Básico 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 20 2,0 50,0 

TOTAL DE PONTOS  100,0 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Motorista Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 15 2,0 30,0 

TOTAL DE PONTOS  60,0 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Balanceiro  
Zelador Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 10 2,00 20,0 

TOTAL DE PONTOS  60,0 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Maqueiro 
Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 10 2,0 20,0 

Prova de Capacidade Física - - -- 

TOTAL DE PONTOS  60,0 
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Magarefe 
Operador de Estação de Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água 
Vaqueiro 
 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 10 2,0 20,0 

Prova de Títulos -- -- 10,0 

Entrevista Técnica -- -- 10,0 

TOTAL DE PONTOS  80,0 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

 
Merendeiro 
 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 10 2,0 20,0 

Prova Prática -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS  80,0 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

 
Cuidador Social 
 

Múltipla Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 

Matemática 05 2,0 10,0 

História de Imperatriz-MA 05 2,0 10,0 

Conhecimentos 
Específicos 10 2,0 20,0 

Entrevista Técnica -- -- 10,0 

TOTAL DE PONTOS  70,0 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

NÍVEL SUPERIOR: Administrador, Administrador Hospitalar,  Advogado, Advogado Especialista em Direito Ambienta l, 
Arquiteto Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Con tador, Economista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenhe iro Agrônomo, 
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Esp ecialista em Trânsito, Engenheiro Florestal, Engenhei ro Sanitarista, 
Fonoaudiólogo, Geógrafo, Médico Especialista (Aneste sista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião de Ca beça e Pescoço, 
Cirurgião Geral, Cirurgião Oncológico, Cirurgião Ped iátrico, Cirurgião Torácico, Clínico Geral, Dermato logista, 
Endocrinologista, Gastroenterologista, Geriatra, Hem atologista, Infectologista, Mastologista, Nefrologi sta, Neurocirurgião, 
Neurologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Ortope dista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologist a, Psiquiatra, 
Radiologista, Reumatologista, Urologista), Médico G eneralista, Intensivista (Adulto e Pediátrico), Médi co Veterinário, 
Nutricionista, Odontólogo-Cirurgião Buco Maxilo, Od ontólogo-Clínico Geral, Odontólogo – Dentística, Od ontólogo – 
Endodontista, Odontólogo – Odontopediatra, Odontólog o – Pacientes Especiais, Odontólogo – Protesista,  Psic ólogo, 
Químico, Terapeuta Ocupacional e Turismólogo.  

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as  
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
Informática Básica – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 
História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 

 
Conhecimentos Específicos 

 

Administrador – Funções administrativas: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Teorias da Administração. 
Visão das principais áreas funcionais de uma organização: marketing, finanças, recursos humanos e produção. Processo decisório. 
Estrutura e processos organizacionais. Planejamento Estratégico. Gestão de Pessoas: estratégias e desafios de RH, recrutamento e 
seleção, gerenciamento de desempenho, clima organizacional, treinamento e desenvolvimento, administração da força de trabalho, 
planejamento de RH e sistema de informação de RH. Administração de recursos materiais e patrimoniais: padronização, 
normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras, especificações, seleção de fornecedores e análise de valor. Gestão de 
estoques. Logística de suprimentos. Administração de sistemas de informação: tipos e usos de informação, tratamento das 
informações, conceitos e propriedades dos sistemas de informação, tipos de sistemas de informação, custos e benefícios de um 
sistema de informações. Administração Pública: princípios da Administração Pública, administração indireta, concessão e permissão 
de serviços públicos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos administrativos. Orçamento Público. Licitação: conceito, princípios, 
modalidades; dispensa e inexigibilidade; procedimento, anulação e revogação. Contabilidade geral: sistema contábil; demonstrações 
contábeis; patrimônio; conceitos de ativo, passivo, receita, despesa e resultado; custo; técnicas de orçamento e controle. 
Administrador Hospitalar – Organização e Administração Hospitalar. Fundamentos de Administração de Serviços Médico-
Hospitalares. Prática de Custos e Desempenho Hospitalar. Faturamento, Auditoria e Consultoria Hospitalar. Gestão Hospitalar e seus 
Aspectos Globais e Específicos. Visão Sistêmica da Organização. Sistema de Informações Gerenciais. Documentação Médica. 
Transporte. Administração de Lavanderia Hospitalar. Noções de Infecção Hospitalar. Limpeza. Manutenção. Nutrição. Serviços Meio e 
de Apoio. Arquivo Médico Estatístico. Arquitetura Hospitalar. Ética Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e 
diretrizes). 
Advogado – DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos Direitos e garantias fundamentais: dos Direitos e 
Deveres individuais e coletivos; dos Direitos sociais. Da Organização do Estado: Da Administração Pública: Disposições gerais e 
princípios. Do Poder Judiciário: do Supremo Tribunal Federal; O Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais; dos 
Tribunais e Juízes do Trabalho. Da Tributação e do Orçamento: das Finanças Públicas. Da Ordem econômica e financeira. DIREITO 
ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador 
Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade). Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes 
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públicos; Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder 
regulamentar; Poder de polícia. Estrutura da Administração. Centralização, descentralização e desconcentração. Administração direta 
e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas públicas e Sociedades de economia mista. Prestação centralizada e descentralizada de 
serviços públicos. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Licitações: 
conceito, natureza jurídica, fundamentos e objeto. Princípios. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimento. 
Recursos administrativos. Contrato administrativo: conceito, características e espécies. Requisitos de validade. Contrato de gestão. 
Convênio. Consórcio. Parcerias público-privadas. DIREITO CIVIL: A Lei de introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de 
04/09/42, publicado no D.O.U. de 09/09/42 e retificado em de17/09/42). Das Pessoas: Pessoas naturais e jurídicas. Dos Bens: 
Classificação. Da Posse: Classificação; Aquisição; Efeitos; Perda. Da Propriedade: Propriedade imóvel; Aquisição e perda da 
propriedade; Limitações ao direito de propriedade. Das Obrigações: Modalidades; Efeitos; Obrigações decorrentes de atos ilícitos. Da 
Responsabilidade Civil. Diferença entre responsabilidade civil, penal e administrativa. Responsabilidade em decorrência do dano 
ambiental. Dos Contratos: Disposições gerais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil. Do processo de 
conhecimento. Do processo de execução. Do processo cautelar. Dos procedimentos especiais. Ações possessórias. DIREITO DO 
TRABALHO: Direito do Trabalho. Natureza. Conteúdo. Fontes: Conceito, conflitos e soluções. Princípios do Direito do Trabalho. 
Relação de trabalho e relação de emprego. Contrato individual de trabalho: denominação e conceito.  Efeitos do contrato de trabalho: 
direitos e deveres das partes. Empregador.  Empresa e estabelecimento. Sucessão trabalhista. Jornada de trabalho, delimitações. 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: princípios; fontes; autonomia; interpretação; integração; eficácia; Processo Judiciário Do 
Trabalho – das disposições preliminares; do processo em geral (atos, termos e prazos processuais; da distribuição; partes e 
procuradores; nulidades; exceções; conflitos de jurisdição; audiências; provas; da decisão e sua eficácia); dos dissídios individuais e 
coletivos; da execução; dos recursos; ações civis admissíveis no processo trabalhista – ação de consignação em pagamento, ação de 
prestação de contas, mandado de segurança e ação monitória. Ação anulatória. Ação civil pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: Tributos 
(definição e espécies); competência tributária; legislação tributária; princípios da tributação; imunidade; sujeição passiva; 
responsabilidade; fato gerador; crédito tributário (disposições gerais, constituição, suspensão e extinção). DIREITO AMBIENTAL: 
Divisão de competências administrativas em matéria ambiental na Constituição Federal. Estudo de impacto ambiental. Princípio do 
desenvolvimento sustentável. Meio ambiente cultural. 
Advogado Especialista em Direito Ambiental - DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos Direitos e 
garantias fundamentais: dos Direitos e Deveres individuais e coletivos; dos Direitos sociais. Da Organização do Estado: Da 
Administração Pública: Disposições gerais e princípios. Do Poder Judiciário: do Supremo Tribunal Federal; O Superior Tribunal de 
Justiça; dos Tribunais Regionais Federais; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Da Tributação e do Orçamento: das Finanças 
Públicas. Da Ordem econômica e financeira. Da Ordem Social (capítulo VI – Do meio ambiente). DIREITO ADMINISTRATIVO : 
Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios 
básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade).  Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; 
Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder 
regulamentar; Poder de polícia. Estrutura da Administração. Centralização, descentralização e desconcentração. Administração direta 
e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas públicas e Sociedades de economia mista. Prestação centralizada e descentralizada de 
serviços públicos. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Licitações: 
conceito, natureza jurídica, fundamentos e objeto. Princípios. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimento. 
Recursos administrativos. Contrato administrativo: conceito, características e espécies. Requisitos de validade. Contrato de gestão. 
Convênio. Consórcio. Parcerias público-privadas. DIREITO AMBIENTAL : Divisão de competências administrativas em matéria 
ambiental na Constituição Federal. Estudo de impacto ambiental. Princípio do desenvolvimento sustentável. Meio ambiente cultural. 
Direito Administrativo Ambiental. Infrações e sanções administrativas. Responsabilidade Civil por dano ambiental. Crimes ambientais. 
Responsabilidade penal da pessoa física e jurídica. Crimes contra a fauna, a pesca, a flora. Crimes de poluição. As penas previstas na 
Lei nº 9.605, de 1998. Política e Sistema Nacional de Meio Ambiente. Lei Federal nº 6.938/81 e alterações. Regulamento da Política 
Nacional de Meio Ambiente.  Decreto Federal nº 99.274/90 e alterações. Instrumentos de Política Nacional de Meio Ambiente: 
instrumentos de intervenção ambiental, de controle ambiental e de controle repressivo. Lei Federal n° 9.605/98 e Decreto Federal n° 
3.179, de 21.09.1999. Diretrizes da Política Nacional de Biodiversidade.  Decreto Federal nº 4.339/2002 que institui princípios e 
diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002 
estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE. Estudo de impacto ambiental.  Licenciamento 
Ambiental.   (EIA/Rima).  Resolução nº 01/1986 do CONAMA, Resolução nº 09/1987 do CONAMA e Resolução nº 237/1997 do 
CONAMA. A legislação brasileira de proteção florestal. Código Florestal e alterações. Decreto Federal nº 6.063/07. Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação. Lei Federal nº 9.985/2000, Decreto Federal nº 4.340/2002. Organismos geneticamente modificados 
(OGMs). Lei Federal nº 11.105/2005.    Regime jurídico dos recursos hídricos.  Código de Águas.  Poluição da água.  Proteção das 
águas doces.  Política Nacional de Recursos Hídricos. Outorga, uso e cobrança da água. Recursos Minerais. Pesquisa. Lavra. 
Participação do proprietário do solo (Lei Federal n° 8.901/94). O código de mineração. Compensação Financeira sobre Exploração 
Minerária (CFEM).  Lei  Federal   n°   7.990/89 e Le i  Federal   n° 8.001/90. Código de Proteção de Meio  Ambiente do Estado do 
Maranhão – Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril de 1982. Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. Legislação 
Municipal: Lei Orgânica de Imperatriz e suas alterações e Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz 
(2003), Código de Postura de Imperatriz – Lei nº 850/1997. 
Arquiteto Urbanista – Projetos – elementos gráficos necessários à execução de uma edificação: arquitetônico; estrutural; instalações 
elétricas; instalações hidrossanitárias; prevenção contra incêndio; ventilação/exaustão; ar-condicionado; telefonia. Fundações de 
edifícios: tipos. Edificações: concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico; paredes e vedações; revestimentos; 
acabamentos; impermeabilizações. Análise de contratos para execução de obras; vistoria e elaboração de laudos e pareceres. 
Legislação Profissional do Arquiteto. Custo de uma obra: composição de preços; quantificação dos serviços; orçamentos; cronograma 
físico. Uso e ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia empregada em legislação urbanística; zoneamento; 
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zonas e características de uso; parcelamento do solo: loteamentos, desmembramento e desdobro; estatuto da cidade – Lei 10.257/01. 
Lei de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo de Imperatriz (2003). Índices: taxa de ocupação; coeficientes de 
aproveitamento. Códigos de Edificações: tipos de edificações; insolação, iluminação e ventilação; circulação vertical e horizontal. 
Segurança nas edificações: auto de verificação de segurança.  AutoCAD 2000: manipulação de arquivos, configuração do ambiente 
de desenho; sistemas de coordenadas; recurso de visualização; criação e edição de objetos; propriedade dos objetos; criação de 
textos e cotas; utilização de blocos e referências externas; comandos utilitários; layouts; plotagem e impressão. Registros Públicos – 
Lei 6015/73 e suas alterações. Lei nº 923/00 – Definição da área urbana de Imperatriz.  
Assistente Social – Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: positivismo, fenomenologia, 
materialismo histórico. O Serviço Social e a questão da ideologia: fundamentos históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a 
questão do trabalho e o Serviço Social: a categoria da práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o 
Trabalho Voluntário, a Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos teórico-
metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. 
Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. Descentralização, participação e 
controle social nas políticas sociais brasileiras. Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais 
brasileiras. O desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto de 
transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão 
das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do 
Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. A 
prevalência dos programas de transferência de renda no contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões 
de gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de educação no Brasil e o trabalho 
profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética 
Profissional do Serviço Social contextualizado. 
Biólogo – Bioquímica básica e biomoléculas. Metabolismo e regulação da utilização de energia. Proteínas e enzimas. 
Macromoléculas informacionais, transmissão da informação genética. Técnicas de identificação utilizando o DNA. Genética de 
populações. Técnica de PCR. Comunicação e regulação geral do organismo. Biologia molecular e engenharia genética. Organismos 
geneticamente modificados. Melhoramento genético. Biotecnologia vegetal. Biotecnologia animal. Biotecnologia microbiana e 
fermentações. Armas biológicas. Genética de microrganismos. Legislação de propriedade industrial: generalidades, marcas e 
patentes. Bioestatística. Monitoramento ambiental. Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros e oceânicos. Ecotoxicologia. 
Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com 
organismos de diversos níveis tróficos. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Legislação ambiental. 
Economia ambiental. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento 
territorial, vocação e uso do solo, urbanismo. Conservação de recursos naturais. Ecologia de populações. Manejo de fauna. Técnicas 
de coleta e de preparo de material zoológico. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. Avaliação de impacto Ambiental. 
Controle biológico de pragas e doenças. Reflorestamento e reciclagem de resíduos orgânicos. Fitopatologia. Inventário e avaliação do 
patrimônio natural. 
Contador – Princípios Fundamentais de Contabilidade e Código de Ética Profissional do Contabilista. Estrutura conceitual da 
Contabilidade: patrimônio; resultado; contas e plano de contas; atos e fatos; escrituração de operações; provisões e depreciações. 
Custos: terminologia contábil; classificação; custeio direto e custeio por absorção; custos fixos e variáveis; custos na avaliação de 
estoques. Orçamento e Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação e objeto e regime. Legislação básica (Lei nº 4.320/1964). 
Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: 
interferências ativas e passivas; mutações ativas e passivas. Sistemas de contas em contabilidade pública e lançamentos típicos. 
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Noções de Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Sistema Tributário Municipal – Lei Complementar nº 001/2003. Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(procedimentos de escrituração contábil adotados de forma facultativa, a partir de 2010 e, de forma obrigatória, a partir de 2011 pela 
União, de 2012 pelos Estados e Distrito Federal e de 2013 pelos Municípios): procedimentos contábeis orçamentários; procedimentos 
contábeis patrimoniais; procedimentos contábeis específicos; plano de contas aplicado ao setor público; demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, 
situações-problema). 
Economista – Microeconomia - O problema  econômico.  Escassez e  escolha.  Bens econômicos.  Alocação de recursos.  A 
tecnologia.  A questão ambiental.  A lei  da  oferta. A teoria marginalista da distribuição. Custos contábeis e custos econômicos. 
Equilíbrio parcial e equilíbrio geral. As falhas do mercado. Teoria do bem-estar social. Macroeconomia - Contas nacionais e balanço 
de pagamentos. Sistema financeiro. Oferta e demanda de moeda. Controle da oferta de moeda. As funções consumo e investimento. 
Modelos Clássico e Keynesiano, neokeynesianos e novos clássicos. Modelos de economia aberta.  Taxa de câmbio e taxa de juro.  
Inflação e desemprego.  Políticas fiscal, monetária e de rendas. Fundamentos de Análise de Projetos - Critérios de avaliação de 
projetos. Custos e benefícios privados e sociais. Eficiência marginal do investimento e eficiência marginal do capital.  Ponto de 
nivelamento.  Projeções de demanda.  Crescimento e Desenvolvimento  Econômico  -    Os  conceitos  de crescimento e de 
desenvolvimento econômico. Modelos de crescimento. Estratégias de crescimentos. Protecionismo e liberalismo econômico. Blocos 
econômicos e globalização da economia.  A política brasileira de desenvolvimento.  Orçamento Público: Plano Plurianual (PPA),  Lei  
de  Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Planejamento Estratégico. Raciocínio Lógico – Quantitativo 
(estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
Educador Físico – Histórico, Legislação e Objetivos gerais da área Educação Física. Importância da Educação Física. Teoria e 
prática da Educação Física nos espaços sociais. Noções básicas de biomecânica. Avaliação física. Treinamento desportivo. Nutrição 
aplicada na atividade física. Esportes individuais: Atletismo, Natação. Esportes coletivos: Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, 
Handebol, Voleibol de Praia, Vôlei de Areia. Esportes com bastões e raquetes. Esportes adaptados. Técnicas e táticas. Regras e 
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penalidades. Organização desportiva. Jogos: Jogos prédesportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades 
Rítmicas e Expressivas. Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, 
contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades 
Físicas. Habilidades motoras simples e combinadas. Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica, localizada e musculação; de 
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e 
rítmica desportiva. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-
problema). 
Enfermeiro – Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica e Materno-Infantil. 
Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto e Idoso. Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material. 
Cuidados de Enfermagem em atendimento pré-hospitalar em emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas, 
obstétricas, psiquiátricas, pediatras e no  trauma. Assistência de Enfermagem em doenças transmissíveis.  Vigilância Epidemiológica.  
Farmacologia em Enfermagem.  Saneamento Básico. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação 
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de 
Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Engenheiro Agrônomo – Zoneamento ecológico-econômico. Metodologia de planejamento ambiental. Aspectos sócioambientais 
brasileiros. Fatores que limitam o crescimento e a produção de arroz de sequeiro. Climas para o cultivo de arroz de sequeiro. Fatores 
ecológicos para estabelecimento de uma exploração frutífera. A biologia das fruteiras de grande porte – vegetação, florescimento e 
frutificação. Métodos de estudo da ecologia dinâmica das pastagens. Influência dos adubos nitrogenados sobre a flora das pastagens. 
Propriedades físicas importantes dos solos minerais. Aspectos da água do solo, seus movimentos e suas relações com os vegetais. 
Determinação do pH do solo e limitações dos valores obtidos. Calagem e sua conexão com vegetais e solos. A cadeia alimentar. 
Forma de crescimento populacional e conceito de capacidade de suporte. A periodicidade da comunidade. Conservação dos recursos 
naturais em geral. Resistência do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao vírus do mosaico anão. Planejamento do solo. Os efeitos da 
temperatura sobre os processos vitais das plantas. O ciclo do nitrogênio. Relações hídricas da célula vegetal. Fatores que influenciam 
nos resultados da adubação foliar. Doenças das plantas. Doenças das grandes culturas. O solo e sua vida. Efeito das máquinas 
agrícolas sobre a estrutura do solo. 
Engenheiro Ambiental - Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. 
Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, 
controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e 
tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da 
água subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação do uso 
de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho 
Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento 
territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Noções de valoração do dano ambiental. Educação Ambiental. Legislação Ambiental 
(Política Nacional do Meio Ambiente, Crimes Ambientais, Novo Código Florestal, Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Sistema de Licenciamento Ambiental). Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 10 
de julho de 2001). Legislação Municipal (Lei Orgânica de Imperatriz e suas alterações e Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo de Imperatriz – 2003). 
Engenheiro Civil – Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e Execução de Projetos 
Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos e 
Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. Geologia 
para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no 
plano e no espaço). Análise Estrutural (estruturas hiperestáticas no plano e no espaço). Eletrotécnica Básica para Engenharia Civil. 
Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos, Estabilidade de Talude; Empuxos de 
Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil. Planejamento de 
Transportes e Análise Econômica. Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de 
Empreendimentos na Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. Engenharia de 
Avaliações com inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: (Geometria, Drenagem e Pavimentação) e Execuções 
de Rodovias. Introdução à Análise Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais e Materiais de Construção aplicados 
na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural. Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; Concreto Protendido; 
Metálico incluindo espacial de alumínio; Madeira e Misto. Projeto e Execução de Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. 
Instalações Prediais e Industriais (projeto e execução): Elétrica, Telefônica, Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, Drenagem de 
Águas Pluviais e Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. Dosagens de 
Concretos: Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, 
Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil. Ferrovias (projeto e 
execução). Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. Projeto e 
Execução de Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e Misto. Projeto e 
Execução de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos 
Conclusivos. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
Engenheiro Especialista em Trânsito – Técnicas de Integração. Aplicações ao cálculo de área de superfícies, volume de sólidos, 
comprimento de arcos e curvas. Diferenciabilidade e Integração em duas variáveis. Aplicações ao cálculo de áreas, volumes, centro 
de massa, momentos de inércia e áreas de superfícies. Teoria da regressão linear e múltipla. Teoria da probabilidade. Teoria da 
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Distribuição. Transportes: Teorias de planejamento de transportes urbano e regional. Logística de transportes e desenvolvimento 
regional. Projeto geométrico de terraplenagem, de drenagem de rodovias e ferrovias. Pavimentação de rodovias. Superestrutura 
ferroviária. Avaliação econômica de projetos de transportes. Elaboração de desenho em sistemas de geração de desenhos 
(AUTOCAD); Aplicação de normas técnicas. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas 
lógicos, situações-problema). 
Engenheiro Florestal – Agrosilvicultura. Dendrometria. Espécies florestais para fins de produção e conservação. Fertilidade do solo. 
Controle de pragas e doenças florestais. Silvicultura: sementes florestais, viveiros florestais, recuperação de áreas degradadas, 
reflorestamento, arborização urbana. 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. Cultivo e manejo de espécies endêmicas; Prevenção de incêndios. Estruturas de madeira: 
pontes, trapiches, passarelas, dormentes, etc; Propriedades físicas e mecânicas de madeira; Preservação e gradação de madeira. 
Arborização e manutenção de vias de transporte; Arborização rodoferroviária e recuperação de matas ciliares; Estabelecimento de 
cinturões verdes nas áreas de influência; Estabelecimento e manutenção de áreas de domínio; Topografia de vias de transporte; 
Gerenciamento geoambiental. Conservação - Ecologia florestal; Capacidade de suporte de ecossistemas; Manutenção de corredores 
ecológicos; Proteção de nascentes, cachoeiras, grutas e acidentes geográficos; Proteção de sítios arqueológicos; Contenção de 
encostas nas vias de transporte; Impactos das vias de transporte no ambiente: túneis, viadutos, pontes, pedreiras, terraplanagem, 
eclusas, canais; Estudos e relatórios de impactos ambientais; Política e legislação ambiental: Política Nacional do Meio Ambiente, 
Sanções Penais e Administrativas Derivadas de Condutas e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente, Novo Código Florestal, Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Resolução CONAMA – revisão de procedimentos e critérios utilizados pelo 
Sistema de Licenciamento Ambiental. 
Engenheiro Sanitarista – Ecologia Aplicada e Controle Da Poluição. Abastecimento de Água: conceitos e parâmetros fundamentais; 
captação; adutora; estação elevatória; estação de tratamento de água; reservatório de distribuição; rede de distribuição. Esgotamento 
Sanitário: conceitos e parâmetros fundamentais; soluções individuais para os esgotos domésticos; soluções coletivas para os esgotos; 
unidades constituintes do sistema separador absoluto; rede coletora; estação elevatória; estação de tratamento de esgotos. Resíduos 
Sólidos: conceitos e parâmetros fundamentais; acondicionamento nas fontes produtoras; coleta e transporte; coleta seletiva; redução, 
reutilização e reciclagem; compostagem; incineração; disposição final. Drenagem Pluvial: ciclo hidrológico e bacia hidrográfica; 
pluviometria; vazão máxima; microdrenagem urbana. Controle de Artrópodes: conceitos fundamentais; insetos e aracnídeos de maior 
interesse sanitário. Controle de roedores: conceitos fundamentais, roedores de maior interesse sanitário. Legislação Ambiental: 
Política Nacional do Meio Ambiente; Sanções Penais e Administrativas Derivadas de Condutas e Atividades Lesivas ao Meio 
Ambiente; Novo Código Florestal; Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; Resolução CONAMA (revisão de 
procedimentos e critérios utilizados pelo Sistema de Licenciamento Ambiental). 
Fonoaudiólogo – Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da linguagem. Patologias 
da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição, etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios 
articulatórios, desvios fonéticos e fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem - definição, 
etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, dislexia, dificuldade/distúrbio e transtorno de 
aprendizagem, transtorno do processamento auditivo; a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e 
fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação 
audiológica: interpretação de resultados de audiometria tonal e imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala 
(IRF e SRT); avaliação do processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção precoce da deficiência 
auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e 
eletrococleografia: definição, objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: 
tipos e características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da criança que usa aparelho 
auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância; tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência 
auditiva: diferentes abordagens e métodos. 
Geógrafo – Geografia Geral do Brasil. Geografia Física, Geomorfologia, Biogeografia. Geografia Humana, Geografia Econômica, 
Geografia Urbana e Regional.  Noções de cartografia digital, sensoriamento remoto, hidrografia, climatologia, topografia. Recursos 
hídricos, planejamento das bacias hidrográficas, urbanização das bacias, gestão de riscos e controle de enchentes, processos 
erosivos, climatologia urbana.  Quantificação em Geografia, técnicas de levantamento de dados - documentos cartográficos digitais, 
entrevistas, questionários, coleta de dados em banco de dados agregados, metodologias de coleta de dados em trabalho de campo, 
tratamento de dados quantitativos - qualitativos e sua representação territorial, Construção de indicadores socioeconômicos e 
ambientais.  Metodologia de análise territorial, diagnóstico e prognóstico. Estratégias e marco legal da participação cidadã no 
planejamento. Sistemas de Informações Geográficas no planejamento. Metodologias para localização de equipamentos urbanos. 
Zoneamento ecológico-econômico e gestão de bens ambientais. Avaliação de impacto ambiental. Quantificação e valoração de danos 
ambientais. Normas que regulamentam a elaboração de relatórios técnicos. Análise e elaboração de relatórios técnicos, pareceres 
ambientais e perícias judiciais. Análise e interpretação da Legislação federal referente á gestão territorial.  Elaboração de 
especificações técnicas para contratação de serviços e estudos ambientais. Projetos ambientais. Legislação ambiental e de educação 
ambiental. Normas Brasileiras de Referência (NBR) para elaboração de estudos técnicos. Estudos de impactos ambientais e relatório 
de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental. 
Médico Especialista Anestesista – Preparo pré-anestésico. Equilíbrio Hidroeletrolítico. Reposição e transfusão. Anestesia Venosa. 
Anestesia inalatória-farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios subaracnóideos. Bloqueios 
periféricos. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em urgências. Anestesia ambulatorial e para procedimentos 
diagnósticos. Complicações de anestesia. Recuperação anestésica. Parada Cardíaca e reanimação cardiorespiratória e cerebral. 
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Anestesia, transplantes e diagnóstico de morte encefálica. Farmacologia Aplicada e Anestesiologia. Física em Anestesia e 
equipamentos de Anestesia. Anestesia em recém-nascidos.  Anestesia para obstetrícia e ginecologia e para cirurgia torácica. Políticas 
de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. 
O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em 
Saúde. 
Médico Especialista – Angiologista – Avaliação clínica do paciente vascular. Dissecção aguda de aorta. Diagnóstico e tratamento 
de: aneurismas arteriais, aneurismas de aorta abdominal, obstrução arterial aguda, traumatismos vasculares, doença carotídea 
extracraniana, varizes de membros inferiores, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, linfangites e erisipelas, úlceras 
de perna, pé diabético. Anticoagulantes. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de 
Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. 
Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cardiologista – Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. 
Método Diagnóstico: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. 
Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença 
reumática. Valvulopatias. Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Marca-passos 
artificiais. Endocardite infecciosa, doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar, hipertensão pulmonar, cor pulmonar, 
infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cirurgião de Cabeça e Pescoço –  Tumores da boca e orofaringe, nasofaringe, fossas nasais; tumores da 
laringe e hipofaringe; esvaziamentos cervicais; estadiamento dos tumores da cabeça e pescoço; tumores cervicais: benignos, 
malignos e congênitos; tumores das órbitas; doenças benignas e malignas da glândula tireoide; doenças benignas e malignas das 
glândulas salivares; tumores de pele; tratamento cirúrgico dos tumores da cabeça e pescoço. Políticas de Saúde Pública: Evolução 
das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cirurgião Geral – Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; repostas endócrinas e metabólicas aos 
traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em 
cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. 
Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; 
ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido 
celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Fígado e 
baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Obstrução intestinal - diagnóstico e tratamento. Úlcera péptica perfurada: 
diagnóstico e tratamento. Colecistite aguda: diagnóstico e tratamento. Apendicite aguda: diagnóstico e tratamento. Diverticulite do 
sigmoide: diagnóstico e tratamento. Câncer gástrico: diagnóstico e tratamento. Câncer do cólon: diagnóstico e tratamento. Hemorragia 
digestiva alta: diagnóstico e tratamento. Hemorragia digestiva baixa: diagnóstico e tratamento. Pancreatite aguda: diagnóstico e 
tratamento. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cirurgião Oncológico – Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e 
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e 
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e 
biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o 
exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. 
Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Neoplasia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia e displasia. Bases de 
classificação histológica das neoplasias. Carcinogênese: etapas, carcinogênese física, química e biológica. Tratamentos: cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia. Fatores genéticos e familiares. Evolução das neoplasias. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e 
legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cirurgião Pediátrico – Cuidados pré, trans e pós-operatórios da criança. Metabolismo cirúrgico em pediatria. 
Anomalias congênitas da face. Anomalias congênitas do pescoço. Cirurgia da tiroide na criança. Torcicolo. Afecções cirúrgicas da 
parede torácica da criança. Hérnias do diafragma. Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. Malformações congênitas e problemas 
perinatais do trato respiratório. Doenças infecciosas cirúrgicas da criança. Anomalias da região inguinal na criança. Anomalias da 
parede abdominal na criança. Trauma abdominal na criança. Anomalias congênitas do trato biliar. Cirurgia do pâncreas na criança. 
Cirurgia do baço e sistema porta na criança. Anomalias congênitas do estômago e duodeno. Anomalias congênitas do intestino 
delgado. Duplicações do trato digestivo. Invaginação intestinal na criança. Apendicite. Enterite necrosante. Doença de Hirschsprung. 
Constipação intestinal. Anomalias anorretais. Infecção urinária na criança. Anomalias congênitas do trato urinário superior. Anomalias 
congênitas do trato urinário inferior. Extrofia vesical. Hipospadia. Intersexo. Anomalias congênitas neurológicas e seu tratamento 
cirúrgico. Oncologia pediátrica. Biologia molecular aplicada à cirurgia pediátrica. Hemangiomas. Políticas de Saúde Pública: Evolução 
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das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Cirurgião Torácico – Avaliação pré-operatória em cirurgia torácica; endoscopia das vias aéreas: indicações e 
métodos; vias de acesso ao tórax: toracotomias, drenagens; propedêutica e tratamento cirúrgico do derrame pleural; pneumotórax: 
diagnóstico e tratamento; cirurgia das supurações pulmonares: bronquiectasias/abcessos; empiema pleural: tratamento cirúrgico; 
carcinoma brônquico: diagnóstico, estadiamento e tratamento cirúrgico; tratamento cirúrgico do trauma da parede torácica; tratamento 
cirúrgico do trauma pulmonar; tratamento cirúrgico do trauma da traqueia; tratamento cirúrgico do trauma brônquico; tratamento 
cirúrgico do trauma diafragmático; abordagem das lesões traumáticas do coração e grandes vasos; diagnóstico e tratamento cirúrgico 
das lesões mediastinais; tratamento cirúrgico dos tumores e infecções da parede torácica. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e 
legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Clínico Geral – Interpretação do exame físico; sinais e sintomas em medicina interna: dor torácica, cefaleias, 
dor abdominal, síncope, estado confusional agudo, perda da memória e demência, distúrbios do sono, dispneia, cianose, edema, 
disfagia, diarreia, icterícia; aparelho digestivo: doenças do esôfago, doença péptica e suas complicações, câncer gástrico, síndrome 
disabsortiva, colelitíase e coledocolitíase, parasitoses intestinais, hipertensão porta, doenças inflamatórias do intestino, câncer dos 
cólons, pancreatites, cirrose hepática e suas complicações, hepatites; reumatologia: diagnóstico diferencial das artrites, artrite 
reumatoide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, espondilite anquilosante, vasculites, gota e outras artrites de depósito, 
osteoartrite, artrites infecciosas; aparelho respiratório: asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumotórax, 
pneumonias, câncer de pulmão, síndrome de insuficiência respiratória, síndrome de angústia respiratória aguda, doenças da pleura e 
mediastino, tromboembolismo pulmonar, pneumoconioses, apneia do sono; aparelho circulatório: arritmias, insuficiência cardíaca, 
hipertensão arterial sistêmica, lesões orovalvares, doença cardíaca isquêmica e infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatias e 
miocardites, doenças do pericárdio, vasculopatias periféricas, doenças da aorta; sistema hemolinfopoético: interpretação clínica do 
hemograma, diagnóstico diferencial e tratamento das anemias, leucopenias e policitemias, leucemias, linfomas, diagnóstico diferencial 
das linfadenopatias e esplenomegalias, principais complicações transfusionais, diagnóstico diferencial das síndromes hemorrágicas; 
neurologia e psiquiatria: exame do paciente em coma, epilepsias, doenças cerebrovasculares, esclerose múltipla e doenças 
desmielinizantes, doença de Parkinson, tumores do sistema nervoso central, doenças infecciosas do sistema nervoso, síndrome de 
hipertensão intracraniana, polineuropatias, abordagem clínica do alcoolismo e do dependente físico de drogas, com ênfase em suas 
complicações, distúrbios da ansiedade, distúrbios do humor; aparelho urinário: avaliação clínica da função renal, importância clínica 
do exame simples de urina(EAS), diagnóstico diferencial das oligúrias, insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrítica e 
diagnóstico diferencial das hematúrias, síndrome nefrótica e proteinúrias não-nefróticas, infecções urinárias, nefrites tubulointersticiais, 
nefrolitíases, neoplasia renal; metabolismo e endocrinologia: distúrbios ácido base e hidroeletrolítico, distúrbios funcionas (hipófise, 
hipotálamo, tireoide, paratireoides, suprarrenais, gônadas, tireoidites, diagnóstico diferencial do nódulo tireoideano, diabetes mellitus, 
diagnóstico diferencial das dislipidemias, osteoporose, obesidade, desnutrição; doenças infectoparasitárias: síndrome de 
imunodeficiência adquirida, endocardite infecciosa, febre de origem desconhecida, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, 
hanseníase, malária, esquistossomose, verminoses, sepse e choque séptico, osteomielite, leptospirose; dermatologia: lesões 
elementares da pele, manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Dermatologista – Acne e erupções acneformes. Afecções do tecido conectivo. Alterações morfológicas 
cutâneas epiderme-dérmicas. Afecções dos Anexos Cutâneos. Erupções por drogas. Infecções e infestações. Dermatoses por vírus. 
Dermatoses por Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. Tuberculose e micobacterioses atípicas. Hanseníase. 
Sífilis e DST. Micoses superficiais. Micoses profundas. Leishmaniose e outras dermatoses por protozoários. Dermatozooses. 
Inflamações e granulomas não infecciosos. Cistos e neoplasias. Dermatologia em Saúde Pública. AIDS. Dermatoses Ocupacionais. 
Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação 
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. 
Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Endocrinologista – Doenças metabólicas. Distúrbio dos carbohidratos. Distúrbios do metabolismo lipídico. 
Doenças do armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina e da 
pirimidina. Porfiria. Acatalasia. Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo 
do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo.  Proteinose lipóidica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao 
hipogonadismo e anormalidades congênitas. Endorfinas e encefalinas. Prostaglandinas, tromboxane A2 e leucotrianos. Hipófise 
anterior. Hipófise posterior. A pineal. A tireoide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas paratireoides. 
Distúrbios poliglandulares. A medula suprarrenal e o sistema nervoso simpático. Síndrome carcinoide. Políticas de Saúde Pública: 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Gastroenterologista – Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e duodeno: 
gastrite; úlcera péptica gastroduodenal; hemorragia digestiva alta, tumores; intestino delgado: má absorção intestinal, doenças 
inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos, tumores; intestino 
grosso: diarreia, constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, 
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parasitores intestinais, tumores; fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado, hepatites por vírus (agudas e crônicas), hipertensão 
portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia hepática, tumores; vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; 
pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores; outras afecções do aparelho digestivo: 
esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; hormônios gastrointestinais; suporte nutricional em gastroenterologia; 
imunologia do aparelho digestivo; distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável; diagnose em gastroenterologia: 
endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas funcionais: balanço de gorduras, teste de Schiling, teste da D-Xilose, 
testes respiratórios. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Geriatra – Gerontologia Básica. Biologia e Fisiologia do Envelhecimento. Avaliação Multidimensional do Idoso: 
instrumentos de avaliação. Incapacidade Cognitiva. Instabilidade Postural. Princípios da Prescrição em Geriatria. Princípios de 
Reabilitação. Aspectos estruturais do coração idoso - inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias. 
Principais afecções pulmonares. Envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, incontinência fecal. 
Envelhecimento renal, incontinência urinária. Doenças da hipófise, suprarrenal e paratireóide, doenças da tireóide. Diabetes Mellitus e 
envelhecimento. Doenças dermatológicas. Aspectos hematológicos - anemias. Envelhecimento ósseo: osteoporose, principais 
artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento. 
Câncer na terceira idade. Cuidados com o paciente terminal. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Psicogeriatria: demências, delirium, depressão. Anestesia. Cirurgia. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Hematologista – Hematologia Geral: o sangue e sua formação; eritrócitos e leucócitos; hemograma; medula 
óssea. Eritrócito, fisiologia e metabolismo; anemias; principais tipos clínicos de anemia; policitemias; porfirias. Granulócitos, funções; 
linfócitos; monócitos. Macrófagos; anomalias leucocitárias; doenças proliferativas da linhagem Mielóide; Síndromes Mieodisplásticas 
(SMD); doenças proliferativas da linhagem linfóide; proliferações da linhagem Monuclear Fagocitária.Farmacologia e toxidade das 
drogas antineoplásticas. Hemostasia; doenças hemorrágicas; púrpuras plaquetária; coagulopatias; trombose-trombofilia. Emergências 
hematológicas. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Infectologista – Terapia antimicrobiana. Infecções do trato urinário. Infecções do trato respiratório. Infecções 
do trato cardiovascular. Infecções do Sistema Nervoso Central (SNC). Infecções de pele e tecidos moles. Infecções do trato 
gastrointestinal (TGI). Infecções ósseas e de articulações. DST – AIDS. Infecções nosocomiais. Infecções em pacientes 
imunossuprimidos. Doenças exantemáticas. Epidemiologia e prevenção de infecções em profissionais da saúde. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Intensivista Adulto – Procedimentos em terapia intensiva: intubação orotraqueal e manutenção de vias 
aéreas; cateterismo venoso profundo e arterial; instalação de marcapasso temporário; toracocentese; traqueostomia; cardioversão e 
desfibrilação. Transtornos cardiocirculatórios em UTI: arritimias cardíacas; crise hipertensiva; parada cardiorrespiratória; 
tromboembolismo pulmonar; dissecção aórtica; infarto agudo do miocárdio; angina instável; insuficiência cardiocirculatória; choque. 
Transtornos respiratórios em UTI: insuficiência respiratória; síndrome de angústia respiratória do adulto; edema pulmonar agudo; cor 
pulmonale; pneumotórax; derrame pleural; assistência ventilatória mecânica; hemoptise. Transtornos da função renal e do equilíbrio 
hidroeletrolítico e ácido base: insuficiência renal aguda; métodos substitutivos da função renal; distúrbios hidroeletrolíticos; distúrbios 
ácido-base. Transtornos gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva; insuficiência hepática; pancreatite aguda; íleo adinâmico; 
diarreia. Transtornos endodrinológicos em UTI: diabetes; hipoglicemia; tireotoxicose; mixedema. Transtornos neurológicos em UTI: 
coma; trauma cranioencefálico e raquimedular; acidente vascular cerebral; crise convulsiva; síndrome de Gullain-Barré; miastenia 
gravis. Transtornos hematológicos em UTI: coagulopatias; púrpura trombocitopênica trombótica; reação transfusional; 
tromboembolismo; hemólise. Doenças infectocontagiosas em UTI: infecção hospitalar; endocardite bacteriana; septicemia; 
pneumonias; AIDS; tétano; meningites; infecções abdominais; antibioticoterapia. Problemas cirúrgicos em UTI: cirurgia cardíaca; 
abdome agudo; queimados. Intoxicações e envenenamentos: álcool; narcóticos; sedativos e hipnoindutores; estimulantes do SNC e 
alucinógenos; hidrocarbonetos; salicilatos; anticocinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Gravidez e UTI: eclampsia e pré-
eclâmpsia; síndrome HELLP. Nutrição em UTI: enteral; parenteral: terapia nutricional em doenças específicas. Monitoração do 
paciente crítico: eletrocardiografia; pressão arterial; pressão venosa central; cateterismo arterial pulmonar; débito cardíaco; oximetria 
de pulso; capnografia. Transporte de pacientes críticos: intra-hospitalar; extra-hospitalar. Ética e considerações legais: princípios 
éticos; doação de órgãos; morte encefálica; manutenção de suporte vital. A importância do trabalho da equipe em UTI. Políticas de 
Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Intensivista Pediátrico – Reanimação cardiorrespiratória e cerebral. Insuficiência respiratória. Choque. 
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA). Insuficiência renal aguda. Estado de mal asmático. Estado de mal convulsivo. 
Monitorização hemodinâmica. Cetoacidose diabética. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas, acianóticas (persistência do 
canal arterial, comunicação interatrial, comunicação interventricular). Cardiopatias congênitas cianóticas (tetralogia de Fallot, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA 

CNPJ n°. 06.158.455/0001-16 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / IMPERATRIZ - MA nº. 00 1, de 24/02/2012. 
 

Fls. 38 
 

transposição das grandes artérias, atresia pulmonar, atresia tricúspide). Morte encefálica. Uso de hemoderivados. Sedação e 
Analgesia. Antibioticoterapia em Medicina Intensiva. Meningites. Tétano. AIDS. Politraumatismo. TCE. Intoxicações e 
envenenamentos. Distúrbio hidroeletrolítico e acidobásico. Pós-operatório de cirurgia cardíaca. Hemorragia digestiva. Insuficiência 
hepática. Oxigenoterapia. Assistência ventilatória. Transporte de pacientes críticos: intra-hospitalar, extra-hospitalar. Infecções 
hospitalares. Ética e considerações legais: princípios éticos, doação de órgãos, manutenção de suporte vital. A importância do 
trabalho da equipe em UTI. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: 
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A 
organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa 
de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Mastologista – Embriologia e histologia das mamas. Anatomia e fisiologia das mamas. Anamnese e exame 
físico em mastologia. Exames complementares em mastologia. Conhecimentos básicos de oncologia e cinética celular. Doenças 
benignas das mamas: diagnóstico e tratamento. Fatores de risco para câncer de mamas. Doenças malignas das mamas: diagnóstico 
e tratamento. Anatomia patológica em mastologia. Conhecimentos básicos de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia em 
mastologia. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Nefrologista – Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios acidobásicos. Glomerulopatias. Infecção urinária. 
Insuficiência renal crônica. Insuficiência renal aguda. Nefrolitíase. Hipertensão arterial sistêmica. Emergências hipertensivas. Terapia 
renal substitutiva. Nefropatia diabética. Drogas e rim. Rim e gravidez. Transplante renal. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e 
legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Neurocirurgião – Neuroanatomia.  Fisionatogenia do Sistema Nervoso Central. Semiologia dos estados 
alterados da consciência. Neurorradiologia:  diagnóstico  dos  processos expansivos  intracranianos através da angiografia  cerebral  e  
da  tomografia  cerebral  por  computador,  diagnóstico  das  alterações  intrínsecas  da vasculatura intracraniana e através da 
angiografia cerebral. Conceito clínico e de exames complementares da "morte cerebral".  Síndrome da hipertensão intracraniana.  
Traumatismo cranioencefálico e raquimedular. Doenças oclusivas das artérias carótidas em trajeto extra-craniano. Abordagem 
cirúrgica da oculação artéria aguda intracraniana e infarto cerebral.  Fisiopatogenia e avaliação clínica da hemorragia subaracnóidea 
espontânea.  Tratamento conservador da hemorragia subaracnóidea espontânea.  Tratamento cirúrgico dos aneurismas 
intracranianos.  Má formação arteriovenosa cerebral: quadro clínico e considerações para a abordagem terapêutica. Hemorragias 
intracerebral e intracerebral espontânea, quadro clínico e considerações para abordagem terapêutica. Tumores intracranianos. 
Compressões radiculomedular. Anomalias congênitas do SNC: defeitos de fusão da linha mediana, hidrocefalias, craniostenoses, 
anomalias de transição crânio-vertebral.  Doenças infecciosas e parasitárias do SNC.  Neuralgias craniofaciais: clínica, terapêutica 
medicamentosa e indicações cirúrgicas.  Dor: aspectos funcionais e indicações cirúrgicas.  Epilepsias: etiopatogenia, terapêutica 
medicamentosa e indicações cirúrgicas. Hidrocefalias adquiridas. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Neurologista – Neuroanatomia; Fisiopatologia do sistema nervoso; Semiologia neurológica; Neuropatologia 
básica; Genética e sistema nervoso; Cefaleias; Demências e transtornos da atividade nervosa superior; Disgenesias do sistema 
nervoso; Alterações do estado de consciência; Transtornos do movimento; Doenças vasculares do sistema nervoso; Doenças 
desmielinizantes; Doenças degenerativas; Doenças do sistema nervoso periférico; Doenças dos músculos e da placa neuromuscular; 
Doenças infecciosas e parasitárias; Doenças tóxicas e metabólicas; Epilepsias; Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; 
Neurologia do trauma; Tumores do sistema nervoso; Urgências em neurologia; Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuroimagem, potenciais evocados. Algias crâniofaciais; Comas; Fisiopatologia do 
sono. Traumatismos crânio-encefálicos. Traumatismos raquimedulares; Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores 
intracranianos; Tumores intrarraqueanos; Doenças degenerativas do sistema nervoso; Miopatias; Neuropatias periféricas; Infecções 
do sistema nervoso; Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil; Acidentes vasculares do encéfalo e da medula; Fisiopatologia da 
motricidade; Fisiopatologia da sensibilidade; Síndromes corticais; Síndromes do tronco cerebral; Síndromes medulares. Políticas de 
Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Neuropediatra – Neuroanatomia.  Fisiopatologia do sistema nervoso.  Semiologia neurológica. Exame 
neurológico da criança. DNPM e sono normal da criança. Distúrbio do desenvolvimento da linguagem.   Principais causas de involução 
do DNPM. Principais síndromes genéticas.  Erros inatos do metabolismo mais frequentes. Síndromes corticais, cerebelares, 
medulares, radiculares e neuromusculares. Síndromes sensoriais. Paralisia cerebral. Deficiência mental. Coma. Tumores do SN. 
Neuroinfecções. Síndromes vasculares do SN. Síndromes epilépticas e distúrbios convulsivos que simulam epilepsia. Cefaleias da 
infância. Indicações e interpretações de exames complementares: eletroencefalografia, eletroneuromiografia, potencial evocado, LCR, 
neuroimagem. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
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Médico Especialista – Oftalmologista – Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares. Anomalias de refração. Correção das 
ametropias. Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera. Afecções do trato uveal. Irites, iridiciclites e coroidites. Neuro-oftalmologia: 
papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria. Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo: forias, 
paralisias oculares, esotropias e exotropias. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Afecções da 
retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais. 
Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do 
simpático. Manifestações oculares nas doenças em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase. Conjuntivite neonatal. Políticas 
de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. 
O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em 
Saúde. 
Médico Especialista – Ortopedista – Patologias do joelho, quadril, tornozelo, pé, ombro, cotovelo, mão, coluna vertebral. Anatomia 
do sistema musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do 
esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança; 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, 
classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, 
membros superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em ortopedia. Lesões tumorais e pseudo tumorais, 
na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. 
Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e rotacionais que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RNM, US. Propedêutica e tratamento das 
afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Otorrinolaringologista – A faringe: aspectos gerais, processos inflamatórios e complicações. A laringe: 
aspectos gerias, processo inflamatórios e complicações. O nariz e seios paranasais. O ouvido externo. O ouvido médio. Complicações 
otológicas e rinosinusais. Semiologia da função auditiva. Semiologia da função vestibular. Interpretação dos resultados na avaliação 
audiológica (características comportamentais e audiométricas das perdas auditivas, classificação das perdas auditivas quanto à 
topografia e grau, configuração dos achados audiométricos). Prótese auditiva (características físicas e eletroacústicas; moldes 
auriculares; avaliação, prescrição e indicação; aconselhamento e orientação). Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de 
saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Pediatra – Morbi-mortalidade da infância – Aleitamento materno e alimentação na infância. Crescimento e 
desenvolvimento normais e seus desvios. Imunizações (incluindo calendário de vacinação). Afecções cardiorespiratórias. Afecções do 
aparelho digestivo. Diarreia (tratamento). Afecções do aparelho genito-urinário. Doenças infecciosas e parasitárias. Encefalopatias 
crônicas não evolutivas. Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana. Epilepsia. Urgência em neurologia infantil. 
Traumatismos crânioencefálicos e raquimedulares. Síndrome de maus-tratos. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de 
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de 
saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Pneumologista – Anatomia do Pulmão. Mecanismo de defesa do aparelho respiratório. Diagnóstico clínico. 
Diagnóstico radiológico. Tomografia computadorizada do tórax. Ressonância magnética e ultrassonografia. Métodos diagnósticos não 
invasivos. Função pulmonar. Métodos invasivos de diagnóstico. Diagnóstico broncoscópio, tabagismo e doenças pulmonares. 
Infecções das vias respiratórias superiores, pneumonias, bronquiectasias. Abcesso de pulmão. Pneumonias da infância, pneumonias 
no período neonatal. Antimicrobianos nas infecções pulmonares. Pneumopatias nos imunocomprometidos. Tuberculose, 
manifestações pulmonares na AIDS. Pneumopatias nas helmintíases e protozooses. Micoses pulmonares, broncopneumonias 
eosinofílicas. Asma brônquica. Manifestações torácicas do refluxo gastroesofágico. Fibrose cística. Doença pulmonar obstrutiva 
crônica. Distúrbios respiratórios do sono. Reabilitação pulmonar. Fisioterapia respiratória. Metástases torácicas. Síndromes 
paraneoplásicas. O pulmão nas hemopatias malignas. Nódulo pulmonar solitário. O pulmão do paciente cirúrgico. Carcinoma 
brônquico. Tratamento cirúrgico do carcinoma brônquico. Outras neoplasias do pulmão. Cirurgia redutora do volume pulmonar. 
Transplante pulmonar. Mesotelioma pleural. Infiltrações pulmonares difusas. Colagenoses. Vasculites. Sarcoidose. Doenças 
respiratórias ocupacionais. Proteinose alveolar. Fibrose pulmonar. Idiopática. Síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA). 
Insuficiência respiratória. Ventilação mecânica. Alterações circulatórias do pulmão. Tromboembolismo pulmonar. Cor pulmonale 
crônico. Hipertensão pulmonar. Derrames pleurais. Penumotórax. Empiema pleural. Mediastino. Diafragma. Pneumopatias 
latrogênicas. Traumatismos torácicos. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde 
- SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle 
social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Psiquiatra – Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão–Câncer). Terapias da personalidade e 
psicopatologia.  Observação Psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares. Transtornos 
mentais orgânicos. Alcoolismo. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor. Transtornos neuróticos 
relacionados ao stress e somatoformes.  Terapêuticas biológicas em Psiquiatria. Transtornos emocionais e do comportamento, com 
início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade. Emergências 
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psiquiátricas. Psiquiatria hospitalar. Psicofarmacologia. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação 
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de 
Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Radiologista – Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de 
imagem radiográfica, controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância 
magnética. Contrastes radiológicos. Imagenologia do tórax: doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax nas emergências. 
Tórax em pediatria. Alterações intersticiais, alveolares e mistas. Imagenologia do aparelho digestivo: métodos e patologias mais 
comuns. Abdômen agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em pediatria. Aparelho Urinário: imagenologia do aparelho urinário. 
Método. Massas renais. Trauma renal. Estudo contrastado. Aparelho urinário em pediatria. Mastoides. Sistema músculo-esquelético: 
imagenologia das lesões ósteo-músculo articulares. Doenças inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita - 
seios da face). Primeiros socorros. Choque anafilático. Imagenologia do SNC, TCE, AVC em pediatria. Mamografia: técnicas de 
posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. Radiologia intervencionista (noções básicas, indicações e análises). 
Densitometria óssea (noções básicas, indicações e análises). Sistema cardiovascular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e 
legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Reumatologista – Diagnóstico e tratamento de: artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose 
sistêmica, miopatias inflamatórias sistêmicas, doença mista do tecido conjuntivo, vasculites sistêmicas, espondiloartropatias 
soronegativas e artrites reativas, doenças microcristalinas, artrites infecciosas, osteoartrose, doenças da coluna vertebral, fibromialgia 
e osteoporose.  Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Drogas em reumatologia. Políticas de Saúde Pública: 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Especialista – Urologista – Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Litíase e infecções do trato 
geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema geniturinário. Bexiga Neurogênica. Doenças vasculares do 
aparelho geniturinário. Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho geniturinário. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Impotência sexual. Urologia Pediátrica. Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo 
laparoscópicas. Transplante renal. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle 
social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Generalista – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares : 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses 
venosas, hipertensão arterial, choque; Pulmonares:  insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias; Do Sistema Digestivo:  gastrite e úlcera péptica, 
colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon; Renais:  insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal;  Hematológicas:   anemias 
hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, 
acidentes de transfusão; Reumatológicas:  osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno;  Neurológicas:  coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas:  alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão; Infecciosas e 
Transmissíveis:  sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses;  Dermatológicas:  
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária; Ginecológicas:  doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama, 
intercorrências no ciclo gravídico. Atualidades sobre Medicina Geral. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Veterinário – Aspectos clínicos das doenças carenciais e metabólicas dos animais domésticos. Sistemas de produção de 
bovino leiteiro e de corte, cadeia produtiva da ovino-caprinocultura e da avicultura. Prevenção e tratamento das principais doenças dos 
animais domésticos (bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias). Zoonoses de interesse à Saúde Pública. Cadeia epidemiológica e 
elementos mecânicos de propagação de doenças transmissíveis. Inspeção e Tecnologia de produtos de origem animal (carnes, peixe, 
leite e derivados, ovos e mel). Higiene na produção de alimentos. Ética profissional. 
Nutricionista – Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e biodisponibilidade. Noções de farmacologia: 
interação alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição 
normal: recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado nutricional: métodos de avaliação de 
estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: epidemiologia nutricional, doenças 
nutricionais, desnutrição calórico-protéica, carências nutricionais, vigilância nutricional. Políticas e Programas de Nutrição. 
Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em cirurgia: 
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pré e pós-operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia nutricional enteral. Regulamento Técnico para a 
Terapia de Nutrição Enteral. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos, seleção, conservação e armazenamento, 
técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Administração de serviços de 
alimentação e lactário: área física e equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de cardápio 
para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. Nutrição e 
imunomodulação. Ética profissional. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio econômico-culturais. 
Noções de legislação do SUS. 
Odontólogo – Cirurgião Buco Maxilo – Patologia bucomaxilofacial. Radiologia bucomaxilofacial. Anatomia da cabeça e pescoço. 
Farmacologia em odontologia. Anestesiologia em odontologia (com ênfase em cirurgia oral maior e menor). Emergências médicas em 
odontologia. Urgências odontológicas. Bases da técnica cirúrgica. Técnicas cirúrgicas das exodontias. Cirurgias dos dentes inclusos 
ou impactados. Cirurgias bucais com finalidade ortodôntica. Cirurgias parendodônticas. Cirurgia pré-protética. Tratamento das 
infecções dos espaços fasciais. Traumatologia bucomaxilofacial. Cirurgias ortognáticas. Noções básicas de biossegurança. Políticas 
de Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; participação popular e controle social. A organização social e comunitária; o 
Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; equipe de programa de saúde da família; epidemiologia 
das doenças bucais; educação para a saúde e métodos preventivos; biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, 
desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Odontólogo – Clínico Geral – Exame de cavidade bucal: anamnese, exame clínico, exames complementares.  Anatomia de cabeça 
e pescoço. Fisiopatologia da mastigação e A.T.M. Etiopatogenia da cárie dental. Semiologia e tratamento das afecções dos tecidos 
moles bucais. Semiologia e tratamento da cárie dentária. Preparo cavitário. Materiais odontológicos: forradores e restauradores. 
Etiopatogenia e prevenção de doenças periodontais.  Interpretação radiográfica.  Terapêutica e farmacologia odontológica de 
interesse clínico. Pulpopatia: diagnóstico e tratamento. Anestesias locais em odontologia. Exodontias: indicações, contraindicações, 
tratamento dos acidentes e complicações. Traumatismos dentoalveolares: diagnóstico e tratamento. Noções sobre Traumatologia. 
Noções de Odontopediatria. Políticas de Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: 
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; participação popular e controle social. A 
organização social e comunitária; o Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; equipe de programa 
de saúde da família; epidemiologia das doenças bucais; educação para a saúde e métodos preventivos; biossegurança em 
odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Odontólogo – Dentística – Epidemiologia, diagnóstico, patologia e prevenção da cárie dentária. Diagnóstico clínico e radiográfico de 
cárie. Técnicas e soluções anestésicas. Preparos Cavitários: Princípios Gerais; Nomenclatura e Classificação. Proteção do Complexo 
Dentino-pulpar. Sistemas Adesivos. Aplicações Clínicas do Cimento de Ionômero de Vidro. Restaurações de amálgama: preparo 
cavitário e restaurações de classe I a V; restaurações complexas. Restaurações adesivas diretas e indiretas em dentes anteriores. 
Restaurações adesivas diretas e indiretas em dentes posteriores. Reconstrução morfológica: em dentes com vitalidade pulpar; em 
dentes tratados endodonticamente. Restaurações Metálicas Fundidas: preparos cavitários MOD tipo caixa pura (inlay); preparos 
cavitários MOD com proteção de cúspides (onlay). Confecção de provisório. Técnicas de cimentação. Fraturas e colagem de 
fragmentos. Clareamento dental: Interno e Externo. Trauma Dental. Políticas de Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no 
Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; 
participação popular e controle social. A organização social e comunitária; o Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema 
Único de Saúde; equipe de programa de saúde da família; epidemiologia das doenças bucais; educação para a saúde e métodos 
preventivos; biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética 
em Saúde. 
Odontólogo – Endodontista – Morfologia dentária: topografia da cavidade pulpar. Acesso aos canais radiculares: preparos da 
cavidade de acesso. Instrumentos endodônticos: tipos de instrumentos utilizados para o preparo e obturação dos canaisradiculares. 
Instrumentação: objetivos e técnicas de instrumentação. Microbiologia endodôntica: vias de infecção da polpa, dinâmica da infecção e 
ecologia da microbiota. Medicação intracanal: objetivos, medicamentos utilizados e indicações. Soluções irrigadoras: objetivos e tipos 
de soluções utilizadas. Obturação:objetivos, técnicas e materiais. Retratamento: técnicas e materiais utilizados. Radiologia: requisitos 
e técnicas. Reabsorção dentária: mecanismo de ação e classificação. Cirurgia paraendodôntica: indicações, técnicas e materiais 
utilizados. Clareamento de dentes endodônticamente tratados: causas da alteração de cor, materais e técnicas utilizadas. Patologia 
periapical: diagnóstico, classificação e tratamento. Traumatismo dental: classificação e tratamento. Lesões endoperiodontais: 
etiopatogenia, classificação e tratamento. Noções básicas de biossegurança. Interrelação endodontia – periodontia. Políticas de 
Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde; participação popular e controle social. A organização social e comunitária; o 
Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; equipe de programa de saúde da família; epidemiologia 
das doenças bucais; educação para a saúde e métodos preventivos; biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, 
desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Odontólogo – Odontopediatra – Crescimento e desenvolvimento. Patologia bucal na infância e adolescência. Ortodontia preventiva 
e interceptativa. Patogênese e prevenção da doença cárie e doença periodontal. Psicologia aplicada ao atendimento da criança. 
Odontologia restauradora – tratamento das lesões de cárie. Terapia pulpar em odontopediatria. Traumatismos na dentição decídua. 
Cirurgia bucal pediátrica. Desenvolvimento da oclusão no bebê e na infância – fundamentos biológicos, classificação das más-
oclusões. Dor e disfunção temporomandibular. Odontologia para bebês. Radiologia aplicada à primeira infância. Urgências 
odontológicas na clínica geral odontológica. Políticas de Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de 
Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária; o Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; 
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equipe de programa de saúde da família; epidemiologia das doenças bucais; educação para a saúde e métodos preventivos; 
biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Odontólogo – Pacientes Especiais – Introdução ao estudo da Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Conceito, 
classificação, abordagem e atendimento odontológico a pacientes: com alterações congênitas, fendas faciais, deficiência intelectual, 
deficiência motora, paralisia cerebral, distúrbios comportamentais e psiquiátricos, diabetes, insuficiência renal, cardiopatias, 
hepatopatias, doenças hematológicas, doenças infectocontagiosas, distúrbios sensoriais e de comunicação, oncológicos, 
transplantados de órgãos e gestantes. Abordagem e atendimento odontológico sob contenção física, mecânica e/ou química a nível 
ambulatorial. Abordagem e atendimento odontológico sob anestesia geral. Introdução ao estudo da Odontologia Hospitalar. Políticas 
de Saúde Pública: evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; participação popular e controle social. A organização social e comunitária; o 
Conselho de Saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; equipe de programa de saúde da família; epidemiologia 
das doenças bucais; educação para a saúde e métodos preventivos; biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, 
desinfecção e esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Odontólogo – Protesista – Classificação, indicação, contraindicação, vantagens e desvantagens. Exame do paciente e diagnóstico. 
Considerações biomecânicas relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Plano de tratamento. Inter-relação periodontia/prótese. 
Preparo de dentes com finalidade protética. Coroas totais. Prótese fixa adesiva. Núcleos metálicos fundidos. Controle posterior e 
higiene bucal. Núcleos de preenchimento. Restaurações provisórias. Restaurações metálicas fundidas. Restaurações onlay e inlay em 
materiais estéticos. Facetas laminadas. Encerramento diagnóstico. Técnicas de moldagem em prótese fixa para obtenção do modelo 
de trabalho. Registros interoclusais e montagem em articuladores semiajustáveis. Formas e características das infraestruturas para 
prótese metalocerâmica. Procedimentos laboratoriais. Prova dos retentores. Usinagem. Soldagem. Remontagem. Seleção de cor e 
ajuste funcional e estético. Cimentação provisória e definitiva. Prótese Parcial Removível – Indicação, contraindicação, vantagens e 
desvantagens das próteses removíveis a grampos e por encaixe. Planejamento em PPR. Classificação do arco dentário parcialmente 
desdentado. Princípios biomecânicos das próteses parciais removíveis. Apoio e preparos para apoios. Conectores maiores. PPR de 
precisão. Moldagem em PPR. Relações intermaxilares e montagem em articulador. Prótese parcial removível de precisão. Estética e 
montagem dos dentes artificiais. Instalação e cuidados posteriores. Prótese Total Removível – Moldagem em PT. Fatores 
determinantes da oclusão em PT. Registros e montagem em articulador. Seleção e montagem de dentes artificiais. Instalação e 
manutenção. Anatomia protética. Fatores físicos de retenção e estabilidade. Moldagem preliminar e secundária. Obtenção 
dosmodelos secundários e bases de prova. Sequelas do uso de PT. Patologia aplicada. Adaptação das PT. PT imediata. Técnicas e 
materiais de reembasamento. Sobredentadura. Oclusão – Anatomia dos dentes permanentes. Equilíbrio oclusal. Articuladores: tipos, 
classificações, imitações e compensações. Uso do arco facial. Anatomia e Neurofisiologia da oclusão. Etiologia, sinais, sintomas e 
diagnóstido das DMTs. Modalidades de tratamento das disfunções temporomandibulares, patologias oclusais, indicações para o 
equilíbrio oclusal por desgaste. Anatomia do aparelho estomatognático. Fundamentos de oclusão. Análise oclusal. Oclusão aplicada à 
prótese em geral. Inter-relação oclusão /prótese/ periodontia. Movimentos mandibulares, guias de desoclusão, determinantes da 
morfologia oclusal, mecanismo de proteção mútua, oclusão balanceada bilateral, dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de 
repouso, espaço funcional livre. Prótese Sobre Implante – Indicação, contraindicação, vantagens e desvantagens do emprego dos 
implantes osseointegráveis, planejamento reverso, guias cirúrgico e radiográfico, próteses unitárias e múltiplas parafusadas e 
cimentadas, próteses totais fixas, overdentures sobre implantes. Componentes protéticos. Planejamento cirúrgico e protético. 
Aspectos biomecânicos. Oclusão em implantodontia. Materiais dentários – Materiais de moldagem. Materiais de modelo. Materiais 
restauradores indiretos. Materiais de cimentação provisórios e definitivos. Sistemas adesivos, resinas acrílicas auto e 
termopolimerizáveis, ceras odontológicas, sistemas cerâmicos, resinas compostas, materiais reembasadores, ligas metálicas, 
processo de inclusão e fundição, revestimentos, propriedades mecânicas dos materiais dentários. Políticas de Saúde Pública: 
evolução das políticas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde; participação popular e controle social. A organização social e comunitária; o Conselho de Saúde; 
organização e legislação do Sistema Único de Saúde; equipe de programa de saúde da família; epidemiologia das doenças bucais; 
educação para a saúde e métodos preventivos; biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção e 
esterilização do material e ambiente. Ética em Saúde. 
Psicólogo – Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da psicologia científica. Estruturação da psicologia no século 
XX: escolas psicológicas. Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e as Instituições 
Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. 
Psicopatologia: implicações dos distúrbios de conduta e de personalidade em geral. O psicólogo na saúde pública. Reforma 
Psiquiátrica. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo.  Psicologia Social e os Fenômenos de 
Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; psicoterapia de grupo e orientação 
familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de ensino e aprendizagem. Deficiência física e intelectual: desafios para a 
atuação do psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Teorias e 
técnicas psicoterápicas. Ética Profissional. 
Químico – Matéria e energia; substâncias; misturas; mudanças de estado. Unidades métricas. Algarismos significativos; precisão 
exatidão. Equações químicas: balanceamento e uso na representação de reações químicas; massa atômica, mol e massa molar; leis 
ponderais e volumétricas; composição estequiométrica. Funções inorgânicas e nomenclatura: propriedades gerais de ácidos, bases, 
sais e óxidos: definições do Arrhenius, Bronsted-Lowrv e Lewis; indicadores ácido/base. Soluções e solubilidade: concentrações de 
soluções; mecanismos de dissoluções; propriedades coligativas; eletrólitos; força de ácidos e bases em solução aquosa; constante de 
acidez; pH; solução tampão. Reações exotérmicas e endotérmicas; variação de entalpia; cálculos. Equilíbrio químico; principio de Le 
Chatelier; velocidade de reação química;  efeitos  externos  sobre o equilíbrio;  constante  de equilíbrio:  equilíbrio  de  solubilidade. 
Eletrólise e soluções eletrotílicas;  células  eletroquímicas:  oxidação  e  redução;  semi-equações;  potencial  de  redução;  equações  
e semi-equações. Eletrólise: aplicações leis e cálculos. Reações de neutralização, de precipitação, de complexação, de oxi-redução. 
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Funções orgânicas.  Noções de microbiologia. Volumetria de neutralização.  Determinações de dureza da  água;  DBO;  DQO;  OD. 
Introdução aos métodos espectrométricos de emissão e absorção atômica e molecular. Resolução CONAMA nº357/2005. Portaria MS 
nº. 518/2004. Ética Profissional. 
Terapeuta Ocupacional – Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional: modelos teóricos, análise de 
atividades, processos e recursos terapêuticos em Terapia Ocupacional. Abordagem individual e grupal. Saúde Pública - Política 
Pública de Saúde: o SUS, princípios, legislação, organização de políticas públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas portadoras 
de deficiência e transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias socioassistenciais e ações da Terapia Ocupacional. 
Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a Terapia Ocupacional. Abordagens socioterápicas e 
psicodinâmica. Terapia Ocupacional e atenção à família. Terapia Ocupacional e assistência domiciliar. Terapia Ocupacional aplicada à 
saúde mental e psiquiatria. Terapia Ocupacional na equipe multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na assistência ao 
bebê de alto risco e a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional nas áreas de 
neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Fundamentos da Terapia Ocupacional aplicados à saúde do trabalhador. Terapia 
Ocupacional em geriatria e gerontologia. Ética Profissional. 
Turismólogo – A oferta turística. A demanda turística. A segmentação do mercado turístico. A importância da hospitalidade para o 
desenvolvimento turístico. Origem e evolução histórica do desenvolvimento da atividade turística mundial. A importância dos meios de 
transportes para o turismo. Política nacional de turismo para o nordeste brasileiro. Importância dos recursos naturais para o turismo. 
Impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais provocados pelo desenvolvimento da atividade turística. Tipos e formas de 
turismo. Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
 
NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR NÍVEL III - Ensino Funda mental Anos Finais e Pedagogo  
 

Conhecimentos Gerais 
 

Língua Portuguesa –  Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
 

Informática Aplicada à Educação –  Noções de software e hardware. O computador e o processo ensino-aprendizagem. Multimídia e 
hipermídia na educação. Informática na educação especial. Ambientes de aprendizagem apoiados por computador. Softwares 
voltados para o ensino/aprendizagem. Internet: conceitos, segurança, serviços. Web: navegação, busca, direitos autorais. Correio 
eletrônico, bate-papo e listas de discussão. Microblogs e redes sociais. 
História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 
Fundamentos da Educação –  Fundamentos sociofilosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O 
projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação 
Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A 
escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo do 
ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e 
Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da 
Educação Brasileira. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Pedagogo – Paradigmas Educacionais. Gestão Democrática da Educação. O papel do Coordenador Pedagógico na Escola. 
Elementos do Processo Organizacional na Educação (Planejamento, organização, avaliação) - A sala de aula e a prática pedagógica: 
currículo, planejamento, avaliação, interação professor/aluno, metodologia e recursos didáticos - O Projeto Político-Pedagógico da 
Escola - a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica. A Educação a Distância, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial: contexto legal e pedagógico. 
A Política de Educação inclusiva. A Formação Continuada de Professores e Especialistas em Educação. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências –  História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar, O Planeta 
Terra. Atmosfera: Camadas, composição, importância, poluição atmosférica, inversão térmica, rarefação na camada de ozônio. Saúde 
e Qualidade de Vida: Influência da Água e do Ar na Saúde, Substâncias Tóxicas, Alimentação Equilibrada, Dietas e Desnutrição. 
Classificação dos Seres Vivos: Reinos Animalia ou Metazoa, Plantae, Monera, Fungi e Protista. O Corpo Humano: Células, Tecidos, 
Órgãos e Sistemas. Sexualidade e Reprodução Humana. Mudanças na Adolescência. Drogas: Lícitas e Ilícitas. Agentes Químicos das 
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Drogas. Os Seres Vivos no Ambiente: Origem da vida, Evolução e Adaptação dos Seres Vivos. Ciência e Tecnologia: A matéria e 
suas Propriedades Gerais e Específicas, Diversidade de Materiais, Substâncias e Misturas, Transformações de Matéria Orgânica, de 
Materiais e de Substâncias. Os PCNs e o ensino de Ciências. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física –  Dimensões históricas da Educação Física e sua 
inserção nos currículos escolares. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física, ao Esporte e ao lazer. 
Critérios de seleção e organização de conteúdos.  Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A 
Educação Física no curso noturno. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação 
Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física 
- Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; 
Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; 
fundamentos das lutas; Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a 
dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica artística e rítmica desportiva; Atividades Rítmicas e 
Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças e coreografias associadas a manifestações 
musicais; Esportes: atletismo, natação, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. 
Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico desportivas em esportes 
adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. Diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da 
criança, do adolescente e do adulto; princípios científicos do treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao 
Esporte: Anatomia: Geral e Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e 
desenvolvimento motor. Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade Física para Grupos Especiais; 
Dopping; Primeiros Socorros. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos 
organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. 
Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, 
ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Educação Física escolar e cidadania; Educação Física, 
esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o sexismo. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de 
movimento. Ordenamentos legais da educação física escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. Estatuto da 
criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990). 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Espanhol –  Texto: compreensão/interpretação. Questões de semântica: 
sinonímia, antonímia, polissemia, expressões idiomáticas e heterossemânticos. Conteúdos gramaticais: os artigos; os pronomes – 
pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos e quantitativos, relativos, interrogativos e exclamativos; os verbos – formas, usos e 
valores; perífrases verbais; os advérbios; os elementos conectores – preposições e conjunções. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia –  Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, 
movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; localização, 
situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas 
de representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e 
das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. Conceitos Demográficos, Econômicos e Políticos aplicados à 
Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, industrialização e atividades 
agropecuárias. O Sistema Financeiro Internacional; o processo de Globalização e os Blocos Econômicos. Questões Ambientais: 
Problemas atmosféricos mundiais e urbanos; a questão da água e do lixo; grandes conferências internacionais. O Espaço Geográfico 
Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem 
(geologia, relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente Humanizado: 
Composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. 
Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção do Espaço: Espaço rural e urbano; 
delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações Campo-Cidade e 
Cidade-Campo. Atividades Produtivas: agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, industrialização, 
urbanização e prestação de serviços. Problemas Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco Ambiental. 
Políticas Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os PCNs e o Ensino de Geografia.  
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – História –  A história e o ofício do historiador, tempo e história O Mundo 
Antigo: Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Idade 
Média Ocidental: Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura Medieval. Idade Média Oriental: Império 
Bizantino, Mundo Islâmico. O Nascimento da Modernidade: O Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão Marítima 
Européia, Conquista da América, Mercantilismo, Absolutismo. Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da Colônia, A 
Sociedade no Brasil Colonial. Maranhão Colonial: A França Equinocial, Os Holandeses em São Luís, O Estado do Maranhão e Grão-
Pará, A Revolta de Bequimão, O Estado do Grão Pará e Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A Revolução Inglesa, 
Iluminismo e Despotismo Esclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução Industrial, A Independência dos Estados Unidos, A 
Independência da América Espanhola, A Independência da América Portuguesa. A Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As 
Revoluções Liberais do século XIX, O Imperialismo. O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O Período Regencial, O Segundo 
Reinado, A Proclamação da República. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A Balaiada, A Revolta 
dos Frades. O Primeiro Século XX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O Nazismo, A 
Segunda Guerra Mundial. O Brasil no Século XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A Revolução de 1930, O Golpe de 
1937, A Era Vargas, O Período Militar no Brasil, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no 
Século XX: A Revolução de 1930 e a Intervenção Federal, O Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Sarneysmo. O 
Mundo Atual: O Terceiro Mundo e A Comunidade Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O 
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Terrorismo Atual, Narcotráfico, Desenvolvimento e Dependência na América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento 
Global. Os PCNs e o ensino de História. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Inglês –  Compreensão de pequenos textos em forma de dissertação ou 
diálogo, extraídos de livros, revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. Compreensão e uso de funções 
comunicativas. Questões sobre vocabulário. Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; 
Graus do Substantivo. Quantitativo: números ordinais e cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz Passiva 
e Ativa. Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. Tag Questions. Artigos Definidos e Indefinidos. Preposições. Gerúndio depois de 
preposição. Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos. Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa –  Leitura e construção do sentido de textos verbais e 
não-verbais: pressupostos, implícitos, inferências. Concepções de línguagem e língua: funções da linguagem, norma culta e 
variedades linguísticas. Textualidade: coerência e coesão, intertextualidade e outros aspectos da construção do texto. Gêneros 
textuais. Fonologia: aspectos fonético-fonológicos. Ortografia. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes 
que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Aspectos morfossintáticos da língua: a) morfológicos: 
estrutura e formação das palavras, classes gramaticais, palavras e expressões denotativas. b) sintáticos: frase, oração, período 
simples e composto; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; colocação pronominal. c) Recursos expressivos 
fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, ambiguidade, hiponímia, hiperonímia. Estilística: figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. Os PCNs e o ensino 
da Língua Portuguesa. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática –  Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica 
de argumentação, Diagramas lógicos, Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros.  
Representação Decimal de Número Real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, função injetora, função 
sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função composta, inversa de função. 
Representação Gráfica de uma Função. Funções Polinomiais. Estudo Completo das Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. Funções 
Modulares. Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º Graus, Modulares, Exponenciais e 
Logarítmicas.  Sistemas de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem. 
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo, adição e multiplicação de 
probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e operações. Determinantes: conceito, cálculo e 
propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Polinômios e 
Equações Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de Equações Polinomiais. 
Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos. 
Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. Teorema do Ângulo Externo e suas 
consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras Planas 
Poligonais e Circulares. Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume dos 
Principais Sólidos Geométricos.  Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão Trigonométricas no Triângulo 
Retângulo. Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da circunferência e das cônicas. Noções de 
Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de frequências e gráficos. Os PCNs e o ensino de Matemática. 
Professor Nível III - Ensino Fundamental Anos Finais  – Música –  Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e 
discussão atual. Principais correntes surgidas no Brasil. Músicas folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala de aula. 
Prática instrumental e canto coral na escola regular. Noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil. Novas tecnologias da 
informação e da comunicação e sua utilização na educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI. 
Principais movimentos da música popular nos séculos XX e XXI. História da música no Brasil, do descobrimento aos dias atuais. 
História da música popular brasileira. Leitura e escrita da música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX. 
Notações rítmicas, melódicas e harmônicas. Claves, escalas, intervalos, acordes, encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e 
instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e 
suas características. Instrumentos da orquestra e da música popular. 
 
NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR NÍVEL III – Educação Inf antil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

Conhecimentos Gerais 
 

Língua Portuguesa –  Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
Informática Aplicada à Educação –  Noções de software e hardware. O computador e o processo ensino-aprendizagem. Multimídia e 
hipermídia na educação. Informática na educação especial. Ambientes de aprendizagem apoiados por computador. Softwares 
voltados para o ensino/aprendizagem. Internet: conceitos, segurança, serviços. Web: navegação, busca, direitos autorais. Correio 
eletrônico, bate-papo e listas de discussão. Microblogs e redes sociais. 
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Matemática –  Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações- 
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º 
Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; 
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de 
Probabilidades; Dependência de Eventos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, 
Polígonos e Circunferência; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos 
principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 
Fundamentos da Educação –  Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A 
Sala de Aula e a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, 
Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental. O Ensino Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis 
anos. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do 
Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Formação Pessoal e Social da Criança: Construção da Identidade e Autonomia. A Música na Educação Infantil: Comunicação e 
Expressão por meio da Linguagem Musical. O Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil: O fazer artístico e apreciação em 
Artes Visuais. Planejamento e Avaliação em Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Os Recursos Didáticos e 
sua utilização na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa : A ortografia e a produção 
textual. Leitura e interpretação de textos. Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e 
verbal, a partir das variantes linguísticas. Variações linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A 
intertextualidade. O texto informativo e o texto literário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. Matemática : Localização, 
espaço e formas; Números naturais; Sistema de numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, 
propriedades e operações; Principais unidades de medidas e sua utilização no contexto social; Noções de Estatística: médias, 
distribuição de freqüências e gráficos. Metodologia do ensino da Matemática. História : Construção da identidade nacional. 
Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico: características e importância social. O expansionismo Português. 
Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia : O papel do 
trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano e rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A 
cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O 
espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo,solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: 
agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências:  
Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres Vivos.Troca de energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres 
Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de 
Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, Ossos e Articulações e Envoltório Especial: a pele. 
Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema 
Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação. Metodologia. 
 

NÍVEL MÉDIO: Agente de Cadastro Imobiliário, Agente de Endemias, Agente de Fiscalização Ambiental, Agente de 
Fiscalização de Transporte Público, Agente de Inspeç ão em Abate de Animais de Médio e Grande Porte, Agen te em Defesa 
Civil, Agente Municipal de Trânsito, Assistente Adm inistrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de  Magistério, Auxiliar de 
Odontologia, Fiscal de Alvará e Habite-se, Fiscal I mobiliário, Instrutor de Libras (pessoa surda), Int érprete de Libras (curso 
avançado), Programador de Computador, Revisor de Bra ille, Técnico Agrícola, Técnico em Edificações, Técn ico de 
Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Radio logia, Técnico em Refrigeração, Técnico em Seguranç a do Trabalho   

 
Conhecimentos Gerais 

 
Língua Portuguesa –  Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Matemática –  Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
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grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e 
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, 
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações 
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. 
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Geometria Euclidiana 
Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de 
triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de 
Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
Informática Básica –  Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 
História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Agente de Cadastro Imobiliário –  Cadastramento e recadastramento de imóveis. Imóveis no perímetro urbano e fora do perímetro 
urbano. IPTU: fato gerador, sujeito ativo e passivo, imposto de transmissão “inter-vivos”. Outras receitas oriundas de 
recadastramentos: ISSQN, infrações taxa de vistoria. Noções sobre construção e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos. 
Elaboração e preenchimento de formulários de controle pertinentes às atividades desenvolvidas. Legislação Municipal: Lei de 
Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz (2003); Lei nº 850/1997 – Código de Postura de Imperatriz; Lei nº 
923/2000 – Definição da Área Urbana de Imperatriz; Lei Orgânica de Imperatriz (e suas alterações); Lei Complementar nº 001/2003 – 
Sistema Tributário Municipal. Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001). 
Agente de Endemias –  Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Lei nº 11.350/2006. Promoção, prevenção e proteção à saúde. 
Noções de vigilância à saúde. Ações de educação em saúde na Estratégia Saúde da Família. Atribuições do Agente de Endemias. 
Noções de saneamento básico e do meio ambiente. Processo saúde doença e seus determinantes. Uso de defensivos agrícolas e 
suas consequências para a saúde humana. Doenças de notificação compulsória. Doenças infecciosas e parasitárias. Dengue: 
definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e 
tratamento. Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). Atividades de vigilância entomológica. Noções básicas de vigilância 
sanitária na área de alimentos e estabelecimentos de saúde de baixa complexidade. Controle da raiva. Ética e relações humanas no 
trabalho. Noções de cidadania. 
 

Agente de Fiscalização Ambiental –  Constituição Federal: saúde e meio ambiente, arts. 196 a 200 e art. 225. Saúde Pública.  
Inspeção Sanitária: ações preventivas, regulamentadoras, fiscalizadoras e punitivas. Problemas sanitários decorrentes do meio-
ambiente, da produção e da circulação de bens e serviços de interesse da saúde. Legislação Federal: Leis n° 9.974/2000, n° 
9.605/1998, n° 5.197/1967 (e suas alterações); Códi go Florestal (atualizado); Decreto nº 4.074/2002; Resolução CONAMA 307/2002 
(e suas alterações). Legislação Municipal: Código de Postura de Imperatriz (Lei nº 850/1997); Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo de Imperatriz (2003); Definição da Área Urbana de Imperatriz (Lei nº 923/2000); Lei Orgânica de Imperatriz (e 
suas alterações). Poder de Polícia Administrativo. Prestação de Serviços. 
Agente de Fiscalização de Transporte Público –  Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos I e II (com 
alterações). Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (COTRAN) nº 14/98, 92/99, 277/08 e suas alterações. Portarias do 
INMETRO nº 201/04, 444/08 e 368/09 e suas alterações. Noções de relações humanas e profissionais: comunicabilidade, iniciativa, 
objetividade, liderança, trabalho em equipe, administração de conflitos, discrição, tolerância. Noções de cidadania. 
Agente de Inspeção em Abate de Animais de Médio e G rande Porte –  Regulamentação Básica da Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal (Animais de médio e grande porte)– Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950. Inspeção ante-mortem. 
Matança de emergência. Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de abate (Animais de médio e grande 
porte). Bem estar animal e abate humanitário. Boas Práticas de Fabricação. Higiene Pessoal e Requisitos Sanitários. 
Acondicionamento e conservação da carne. Limpeza e higiene de equipamentos e estabelecimento. 
Agente em Defesa Civil –  Conceitos doutrinários relacionados com desastres, classificações dos desastres codificação de desastres, 
ameaças e riscos. Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e 
reconstrução. Sistemas de informações e avaliações de danos. Execução de atividades de defesa civil, prevenção e socorros públicos 
– Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010; Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; Lei nº 850/97 - Código de postura de 
Imperatriz; Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
Agente Municipal de Trânsito –  Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. 
Ordem social. Competências da União, dos estados e dos municípios. Princípios da administração pública. Segurança Pública na 
Constituição do Estado do Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Poderes 
administrativos. Hierarquia administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. Noções de direito penal. Infração penal. 
Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Crimes contra a Administração 
Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro: capít ulos II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, 
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XIV, XV, XVII, XVIII suas alterações. Resoluções do CONTRAN n.º 26, 35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada 
pela resolução n.º 352/2010. Lei nº 850/97 – Código de Postura do município de Imperatriz. Resolução de situações-problema 
relativas a: controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança. 
Assistente Administrativo –  Administração: conceito, campo de aplicação, objetivos e princípios; Organizações: características, 
natureza e finalidades; Administrador: habilidades e papéis; Processo administrativo e as funções básicas da Administração. 
Mudança, inovação e cultura organizacionais. Planejamento: definição, importância e princípios; Planos, estratégias, metas e 
indicadores; Planejamento estratégico: características, etapas, vantagens e resultados; Direcionamento organizacional: missão, visão, 
objetivos e políticas; Tomada de decisão: processo decisório. Organização: definição, objetivos e princípios; Estrutura organizacional e 
departamentalização; Organograma e fluxograma; Divisão do trabalho e especialização; Hierarquia e responsabilidade; Centralização, 
descentralização e empowerment. Direção: definição, características, princípios e meios; Poder, autoridade e lealdade; Comunicação; 
Motivação; Liderança; Coordenação. Controle: definição, objetivos, importância, princípios e etapas; Técnicas de controle: qualitativas 
e quantitativas; Controle preventivo, simultâneo e posterior; Resistência ao controle. Processo grupal nas organizações: 
relacionamento interpessoal, trabalho em grupo, formação e desenvolvimento de equipes. Gestão de pessoas: recrutamento e 
seleção, definição de cargos e salários, avaliação de desempenho, capacitação e desenvolvimento. Administração de materiais e 
patrimônio: dimensionamento e controle de estoques, gestão de almoxarifado e administração de compras. Arquivos: finalidade e 
classificação; Acessórios do arquivo; Fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Protocolo: finalidades e objetivos; 
Atividades gerais: recebimento, análise, triagem, classificação, registro, distribuição e controle de documentos e processos; Etapas de 
operacionalização das atividades de protocolo. Noções sobre construção e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos. 
Comunicação oficial: características (formalidade, uniformidade, clareza, precisão, concisão e harmonia); Documentos administrativos: 
características e situação de utilização dos seguintes documentos: ata, carta, declaração, despacho, memorando, ofício, ordem de 
serviço, parecer, portaria, relatório e requerimento. Ética aplicada ao trabalho: distinção entre ética e moral, campo da ética, solução 
ética de problemas. Ética no serviço público. Administração Pública: art. 37 da Constituição Federal. Servidores Públicos: arts. 39 a 41 
da Constituição Federal. Dos Municípios: arts. 29 a 31 da Constituição Federal. Noções sobre Licitações e Contratos Administrativos 
(Leis 8.666/1993 e 10.520/2002): conceitos, princípios, modalidades, tipos, fases, revogação e anulação; Dispensa e inexigibilidade de 
licitação; Contratos administrativos. 
Auxiliar de Contabilidade –  Noções de Matemática Comercial e Financeira.  Noções de Contabilidade - objeto da contabilidade; 
objetivo (finalidade) da contabilidade; aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio; usuários das informações contábeis; 
técnicas contábeis; conceito de patrimônio e sua representação gráfica; equação patrimonial; balanço patrimonial e sua estrutura; 
contas: classificação, função e noções de partidas dobradas; plano de contas; contas patrimoniais e de resultado, noções de apuração 
de resultado e de custos. Noções de orçamento e de contabilidade pública: dotação orçamentária, empenho, liquidação, pagamento, 
restos a pagar, classificação orçamentária de receitas e despesas. 
Auxiliar de Magistério –  Noções sobre desenvolvimento geral da criança: físico, social, emocional, intelectual. Noções sobre higiene 
e saúde infantil. Os recursos didáticos e sua utilização na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Jogos e 
brincadeiras. Pintura, desenho, colagem, teatro, dança e música na Educação Infantil. Técnicas de contar história. Qualidade no 
atendimento ao público, em especial pais e responsáveis por alunos. Relacionamento interpessoal. Trabalho em equipe. 
Administração de conflitos. Noções sobre primeiros socorros. Procedimentos básicos para limpeza, organização e conservação de 
equipamentos e materiais específicos e do local de trabalho. Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e suas 
atualizações. Noções de Educação: conhecimentos básicos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sobre os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN) e sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(RCNEI). 
Auxiliar de Odontologia –  A importância e as vantagens do pessoal auxiliar em odontologia e do trabalho em equipe de saúde bucal.  
Requisitos do Auxiliar de Odontólogo para o exercício profissional no serviço público: trabalho em equipe, profissionalismo, qualidade 
e excelência de resultados. Ética profissional nas equipes de saúde bucal. Relações humanas. Medidas universais de biossegurança. 
Noções básicas de odontologia de promoção de saúde: prevenção de cárie, doença periodontal, má oclusão, câncer bucal. O Auxiliar 
de Odontólogo nos programas educativos de promoção de saúde bucal. Prevenção das doenças ocupacionais na prática 
odontológica. Procedimentos de desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados, sob a supervisão do Odontólogo. 
Fiscal de Alvará e Habite-se –  Alvará de funcionamento: caracterização e expedição. Certidão de Habite-se: caracterização e 
expedição. Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamentos, 
autorização, notificações e interdições. Noções de arquitetura e meio ambiente. Noções de urbanismo. Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001). Legislação Municipal: Código de Postura de Imperatriz (Lei nº 850/1997); Lei de Zoneamento, 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz (2003); Definição da Área Urbana de Imperatriz (Lei nº 923/2000), Sistema 
Tributário Municipal (Lei Complementar nº 001/2003). 
Fiscal Imobiliário –  Conhecimentos de: topografia, planimetria, altimetria. Técnicas de construção: identificação dos lotes; PA e PAL; 
projetos necessários para a execução da obra. Cálculo de área e volumes. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas e sanitárias. 
Esgoto: noções e normas. Revestimentos e pinturas. Escalas numéricas e gráficas. Representação e dimensionamento de projetos de 
arquitetura. Cadastramento de imóveis. Legislação Municipal: Lei nº 850/1997 (Código de Postura) e Sistema Tributário Municipal (Lei 
Complementar nº 001/2003). Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 
Instrutor de Libras (pessoa surda) –  Legislação - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação  Inclusiva  - 
MEC/2008.  Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado  na  Educação  Básica  -  Modalidade  Educação 
Especial  - Resolução 4/2009  - CNE/CEB. Decreto 6.571/2008. Oficialização da Libras  - Lei 10.436/02. Regulamentação da Libras  - 
Decreto 5.626/05. Aspectos históricos - História da educação dos surdos no Brasil. Filosofias educacionais da educação dos surdos: 
oralismo, comunicação total e bilinguismo. Aspectos clínicos da surdez - conceitos, classificação, desempenho e consequências. 
Aspectos socioantropológicos da surdez - Modelos educacionais na educação de surdos: modelo clínico e antropológico. Cultura, 
Identidade e comunidade surda. Língua Brasileira de Sinais (Libras) - línguas naturais, gramática da Libras, alfabeto digital, soletração 
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rítmica,  numerais  cardinais,  ordinais  e  para  quantidades,  nível  fonético,  nível  morfológico,  nível sintático, parâmetros, pronomes 
pessoais, tipos de frases, verbos com concordância e  sem  concordância, verbos  com  incorporação de negação, advérbio de modo 
incorporados ao verbo, classificadores. Instrutor de Libras - Código de ética do instrutor - FENEIS. Atribuições do instrutor de Libras - 
Decreto 5.626/05. O papel do instrutor de Libras no AEE (Atendimento Educacional Especializado) para alunos com surdez. 
Intérprete de Libras (curso avançado) –  Legislação - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
- MEC/2008. Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica - Modalidade Educação 
Especial - Resolução 4/2009 - CNE/CEB. Decreto 6.571/2008. Oficialização da Libras  - Lei 10.436/02. Regulamentação da Libras  - 
Decreto 5.626/05. Aspectos históricos - História da educação dos surdos no Brasil. Filosofias educacionais da educação dos surdos: 
oralismo, comunicação total e bilinguismo.  Aspectos clínicos da surdez - Conceitos, classificação, desempenho e consequências. 
Aspectos socioantropológicos da surdez - Modelos educacionais na educação de surdos: modelo  clínico e antropológico. Cultura, 
Identidade e comunidade surda. Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Línguas naturais, gramática da Libras,  alfabeto  digital, 
soletração  rítmica,  numerais  cardinais,  ordinais  e  para  quantidades, nível  fonético,  nível morfológico, nível sintático, parâmetros, 
pronomes pessoais, tipos de frases, verbos com concordância e sem concordância, verbos com incorporação de negação, advérbio 
de modo  incorporados ao verbo, classificadores. O tradutor intérprete de Libras - História do profissional tradutor/intérprete de Libras. 
Tipos de interpretação. Atribuições do intérprete educacional. Código de ética do intérprete de Libras - FENEIS. 
Programador de Computador – Fundamentos de computação: família Windows e Linux. Desenvolvimento de sistemas: Modelos 
ágeis de desenvolvimento, análise e projeto de software (MVC, XP, AUP, SCRUM); modelo entidade-relacionamento; ferramentas de 
desenvolvimento de software; aspectos de linguagens de programação, algoritmos e estruturas de dados e objetos; programação 
estruturada; programação orientada a objetos; desenvolvimento orientado a testes; desenvolvimento orientado a comportamento. 
Bancos de dados: Organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelo de dados; sistemas gerenciadores de banco de 
dados (SGBD); SQL (DDL e DML); PLSQL; bancos de dados textuais. Desenvolvimento WEB: HTML; Web Standards W3C; CSS; 
Java Script; JQuery; Web Services; Apache (instalação, configuração e Virtual Hosts). Plataformas de desenvolvimento: PHP (Web 
Services e acesso a banco); Java J2EE (aplicações Web e JSP); Object Pascal (aplicações Desktop). Redes de computadores: 
Fundamentos de comunicação de dados; meios físicos de transmissão; elementos de interconexão de redes de computadores 
(gateways, switches e roteadores); estações e servidores; redes LAN, WAN e Wireless; arquitetura, protocolos e serviços de redes de 
comunicação; arquitetura TCP/IP; arquitetura cliente-servidor; conceitos de Internet e Intranet. 
Revisor de Braille –  Legislação específica sobre o uso do Sistema Braille no Brasil: Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; Portarias 
Ministeriais nº 319, de 26 de fevereiro de 1999, nº 872 de 01 de junho de 1999, nº 554 de 26 de abril de 2000. Sistema Braille: 
histórico e aplicações à Língua Portuguesa. O Código Braille na Grafia Braille da Língua Portuguesa: valor dos sinais; observações e 
normas de aplicação. Operações aritméticas fundamentais: frações, potências e raízes; teoria de conjuntos. Escrita Braille aplicada ao 
contexto informático. Disposição do texto Braille: título e subtítulos, parágrafo, paginação, separadores de textos, destaque de textos. 
Código Matemático Unificado e Grafia Química Braille para uso no Brasil. 
Técnico Agrícola –  Fruticultura, métodos de propagação, cultura de mamoeiro, cultura do coqueiro, cultura de mangueira e cultura do 
cajueiro; Olericultura, cultura do tomateiro, cultura da alface e cultura do pimentão; Culturas anuais, cultura do arroz, cultura do feijão, 
cultura da soja, cultura do algodão, pragas e doenças das culturas; principais espécies florestais. Lei de zoneamento, parcelamento, 
uso e ocupação do solo de Imperatriz (2003). 
Técnico em Edificações –  Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos: Conhecimento 
e interpretação de ensaios. Fundações e estruturas: movimentação de terra, formas, escoramento, armação e concretagem; 
fundações superficiais e profundas: tipos, execução, controle; estruturas pré-moldadas. Terraplenagem, drenagem, arruamento e 
pavimentação. Serviços topográficos: execução e controle. Edificações: materiais de construção; instalações prediais (hidráulicas, 
sanitárias e elétricas) e serviços complementares. Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de plantas de locação, 
forma e armação. Normas ABNT. Noções de desenho em meio eletrônico (autoCAD). Lei de zoneamento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo de Imperatriz (2003), Lei nº 850/97 – Código de Postura de Imperatriz, Lei nº 923/00 – Definição da área urbana de 
Imperatriz. 
Técnico de Enfermagem –  Código de ética profissional. Demais leis que regulamentam o exercício profissional. Clínica médica 
cirúrgica. Enfermagem em obstetrícia e pediatria. Saúde Pública. Noções básicas de anatomia humana. Patologia: sinais, sintomas e 
conceito. Fármaco: conceitos e tipos; administração dos medicamentos. Higiene e saúde. Curativos: conceitos, objetivos, tipos e 
técnicas. Esterilização: Objetivos, métodos e procedimentos específicos. Aplicação de injeção. Conhecimentos sobre vacinas. 
Conhecimentos sobre prontuários e papeletas médicas. Noções sobre uso inadequado de medicamentos: erros técnicos. Urgência e 
emergência. Centro cirúrgico e de material: principais elementos e procedimentos. Unidade de tratamento Intensivo: principais 
elementos e procedimentos. 
Técnico em Laboratório –  Bioquímica Clínica: Técnicas mais utilizadas. Obtenção de amostras. Tempo de conservação. 
Hematologia: Obtenção de amostras. Anticoagulantes. Tempo de conservação. Preparo de esfregaço. Imuno-Hematologia: Técnicas 
mais utilizadas. Conservação dos reagentes e amostras. Preparo do material. Hemostasia: Técnicas mais utilizadas. Obtenção de 
amostras. Parasitologia: Técnicas mais utilizadas. Análise de Urina: Técnicas mais utilizadas. Conservação de Amostras. Limpeza de 
Material em Laboratório de Análise Clínica. Limpeza do Laboratório de Análise Clinica. Reagentes mais utilizados. Equipamentos de 
Proteção Individual. Acondicionamento e descarte do lixo do Laboratório de Análise Clínica. 
Técnico em Radiologia –  Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção; Processamento de filmes radiológico. Identificação 
dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e funcionamento. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, 
mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e 
superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnico em Radiologia. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Técnico em Refrigeração –  Conceitos fundamentais: pressão, temperatura, massa específica, calor específico e condutividade 
térmica. Ciclo de refrigeração e seus componentes básicos. Controles básicos do ciclo. Características e aplicações dos fluidos 
refrigerantes: propriedades e sistemas de carga e de descarga. Serviços de instalação: acessórios, tubulações, solda e conexões. 
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Princípios de eletricidade, símbolos de um diagrama elétrico e instrumentos de medida. Componentes elétricos e sistema de proteção 
de um compressor. Diagnóstico de defeitos de um sistema de refrigeração. 
Técnico em Segurança do Trabalho –  Técnico em Segurança do Trabalho - Noções sobre normas e legislação de segurança do 
trabalho. Sistema de segurança e saúde no trabalho; Portaria nº. 3214/1978 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores. 
Atividades e operações insalubres. Atividades e operações perigosas. Doenças ocupacionais. Ergonomia no trabalho. Conhecimentos 
sobre o funcionamento e atribuições dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 
e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Acidentes do Trabalho: conceito técnico e legal; causas e frequências dos 
acidentes; comunicação e registro de acidentes; normas e procedimentos para investigação e análise de acidentes do trabalho; 
medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; compilação de dados e elaboração de estatísticas de acidentes do 
trabalho. Conhecimentos sobre normas e procedimentos para inspeção de equipamentos de combate a incêndio. Atos inseguros. 
Utilização, controle e manutenção de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
Levantamento e avaliação das condições físico-ambientais do trabalho e mapas de risco. Meio ambiente e qualidade de vida. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL: Motorista 

Conhecimentos Gerais 
 

Língua Portuguesa –  Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais; As relações de sentido: os elementos coesivos / 
argumentativos; Gêneros textuais; A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que 
afeta diretamente as possibilidades de sentido; A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade; Ortografia.  
 

História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
Motorista –  Código de Trânsito Brasileiro: Capítulos II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Anexos I e II. 
Resoluções do CONTRAN n.º 26, 36, 53, 82, 108, 160, 333 e 370. Sinais sonoros e gestos dos Agentes de Trânsito e dos 
Condutores. Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimento correto para economizar combustível. Cuidados necessários 
para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico. Identificação e uso 
de ferramentas e instrumentos relacionados às atividades inerentes ao cargo. Noções de primeiros socorros. Noções de Direção 
Defensiva. Noções sobre Direitos e Garantias Fundamentais. Noções sobre cidadania. Noções sobre Higiene e Segurança no 
Trabalho. Qualidade, saúde e proteção ao meio ambiente. Relações Humanas. Iniciativa, senso de organização. Ética no Serviço 
Público. Trabalho em equipe. Comportamento profissional: atitudes no serviço, comunicabilidade, apresentação, atenção, interesse, 
cortesia, tolerância, discrição, objetividade. 
 
 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Balanceiro, Cuidador Social, Magarefe, Maqueiro, Mer endeiro, Operador de 
Estação de Captação, Tratamento e Distribuição de Ág ua, Vaqueiro, Zelador  

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. As relações de sentido: os elementos 
coesivos/argumentativos. Gêneros textuais. Variações linguísticas. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 
partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. A semântica da frase: noção de conotação, 
denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. Ortografia. 
 

Matemática - Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Situações-Problema). Sistema de 
Numeração Decimal. Números Naturais: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo 
Comum; problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas. Sistemas de Medidas decimais e não decimais. 
Sistema monetário. Noções de Geometria: Conceitos primitivos, Ângulos, Triângulos, Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Áreas 
de figuras planas. Volumes dos principais sólidos. 
 

História de Imperatriz-MA –  História do município de Imperatriz: fundação; realidade histórica, social e cultural. Aspectos da história 
política de Imperatriz. Atualidades: temas atuais, relevantes e amplamente divulgados sobre o município. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Balanceiro –  Noções de administração de materiais. Estoque: conceito e noções de controle. Conhecimentos básicos sobre balanças. 
Limites de peso e dimensões de veículos. Combinações de Veículos de Carga – CVC. Percentuais de tolerância. Metodologia de 
aferição. Noções sobre segurança individual, coletiva e de instalações. Proteção contra acidentes de trabalho. Noções de ética e 
cidadania. 
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Cuidador Social –  Noções básicas de cuidados com a pessoa humana: bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Higiene, 
saúde e nutrição de crianças, adolescentes e idosos. Noções básicas de preparação de alimentos. Guarda, conservação e 
administração de alimentos e medicamentos. Higiene pessoal, ambiental e de materiais e equipamentos. Organização do local de 
trabalho. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Conhecimentos e 
procedimentos de atividades recreativas com crianças, adolescentes e idosos. Noções de segurança no trabalho. Comportamento e 
conduta profissional: comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, eficiência, discrição, tolerância, motivação e 
comportamento frente a situações-problemas. Relações Humanas. Noções de ética e cidadania. 
Magarefe –  Abate, sangria, suspensão, condução, retirada do couro de carcaça de animais; corte da carcaça em pedaços; limpeza de 
vísceras dos animais abatidos; apara e destinação do sangue, do couro e das carcaças dos animais abatidos; carregamento de 
veículos destinados ao transporte das carcaças; couros, dejetos e outros subprodutos oriundos do abate contínuo de animais de 
diversos portes. Noções de Higiene e limpeza do ambiente de trabalho (matadouro); noções básicas sobre normas técnicas para a 
manutenção básica da higiene e limpeza. 
Maqueiro –  Noções de saúde: higiene, alimentação, prevenção de doenças, primeiros socorros. Relações humanas. Comportamento 
profissional: qualidade no atendimento ao público, comunicabilidade, eficiência, organização, tolerância, atenção, interesse, iniciativa. 
Trabalho em equipe. Proteção contra acidentes de trabalho. Técnicas de transporte do paciente. 
Merendeiro – Alimentação escolar: introdução. A merendeira: papel na escola e atribuições. Benefícios da alimentação escolar para o 
aluno. Noções sobre alimentação e nutrição: importância da alimentação. Alimentos e nutrientes: definição, classificação, funções e 
fontes; grupos básicos de alimentos. Alimentação saudável: preservação da saúde. Hábitos e tabus alimentares. Erros alimentares e 
suas consequências. Contaminação dos alimentos: fontes e tipos de contaminação; bactérias e toxinfecções alimentares. Alimentos 
de alto risco. Intoxicação alimentar. Como evitar a multiplicação de bactérias. Manipulação dos alimentos: o manipulador, limpeza e 
desinfecção. Higiene pessoal. Higiene ambiental: áreas, equipamentos e utensílios; lixo e água. Controle integrado de pragas. Higiene 
dos alimentos: seleção e recepção; armazenamento. Conservação: métodos. Cuidados no preparo e cuidados no servir. Preparo e 
cocção de alimentos. Aproveitamento dos alimentos. Organização do ambiente de trabalho: cozinha, refeitório e cantina. 
Planejamento das atividades: rotinas diárias - observação do cardápio, horário, distribuição, aceitabilidade. Segurança do trabalho na 
cozinha: quedas, queimaduras, cortes, fraturas e torções, choques elétricos. 
Operador de Estação de Captação, Tratamento e Distri buição de Água –  Conhecimentos sobre dosadores de produtos químicos. 
Identificação e operação dos diversos dosadores de estação de tratamento de água. Noções de medidas como volume, peso, vazão. 
Noções de análises de rotina de estações de tratamento de água: pH, cloro, turbidez, temperatura. Coletas de amostras. Identificação 
das unidades de uma estação de tratamento de água. Mecânica e elétrica de equipamentos de bombeamento de água. Diagnóstico 
de defeitos em conjuntos de bombeamentos. Noções de segurança no trabalho. 
Vaqueiro –  Manejo de bovinos, bubalinos, equinos, asininos, caprinos, suínos e muares. Tosquia. Vacinação. Alimentação do gado. 
Higiene e proteção sanitária. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva de instalações. Proteção contra acidentes de 
trabalho. Noções de Primeiros Socorros. Relações Humanas. Trabalho em equipe. Noções de Ética e Cidadania. 
Zelador –  Noções sobre segurança individual, coletiva e de instalações. Proteção contra acidentes de trabalho e choques elétricos. 
Identificação e uso de ferramentas e instrumentos relacionados às atividades do cargo. Procedimentos básicos para higienização e 
arrumação do local de trabalho e para a realização de serviços de: coleta seletiva de lixo; coleta, recebimento e entrega de 
correspondências e atividades auxiliares em geral. Procedimentos básicos referentes à movimentação de móveis, equipamentos e 
materiais. Noções de cidadania. Relações humanas: Ética no trabalho. Trabalho em equipe. Relacionamento interpessoal. 
Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público, comunicabilidade, apresentação, atenção, 
cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta compatível com o cargo ocupado, zelo, objetividade, liderança, 
motivação e iniciativa. Comportamento frente a situações-problema. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU  

COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTAD OR 

 

 

REQUERIMENTO 

 

 

À Coordenação de Concurso Público, 

___________________________________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA, Inscrição nº. _______________, residente no(a) 

_______________________________________________________________________________________________, nº. ________, 

bairro _________________________________ cidade _______________________________________________________, fones 

(____) _______________________________________, requer: 

 

comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a 
provável causa da deficiência). 
  

solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Concurso Público conforme laudo ou 
atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado requerido: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________. 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 
Nº. Fls.: ________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 

 
SOLICITAÇÃO 
 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:  ________________________________________________________________________________________  
Número de Inscrição:  ____________________________________________________________________________  
CPF: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Inscrito para o cargo de __________________________________________________, no Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA, solicito, conforme especificações inclusas (assinalar 
e preencher, conforme o caso): 

[    ] revisão do indeferimento de inscrição 

[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de Conhecimentos 

[    ] revisão da convocação para Prova de Títulos 

[    ] revisão da convocação para Prova Prática 

[    ] revisão da convocação para Prova de Entrevista Técnica;  

[    ] revisão da convocação para Prova de Capacidade Física 

[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 

[    ] ______________________________________________________________ 

_________________________, _____ de ____________ de ________. 
 

____________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
• Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital. 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa. 
• Identificar-se apenas nesta capa. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção!  O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

Código (para uso da FSADU): 
 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA 

CNPJ n°. 06.158.455/0001-16 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / IMPERATRIZ - MA nº. 00 1, de 24/02/2012. 
 

Fls. 54 
 

 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  (para uso da FSADU): 
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ANEXO VII 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE  

PEDAGOGO e PROFESSOR NÍVEL III  
 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1 Formação Continuada 6,0  

1.1. Doutorado / Mestrado na área de educação. 3,2 3,2 � Até 01 curso. 

1.2. Curso de Especialização na área de educação ou na área 
específica de sua formação (mínimo de 360 horas). 2,8 2,8 � Até 01 curso. 

2 Experiência Profissional 14,0  

2.1. Experiência exercida na área específica do cargo. 0,5 14,0 

� Será computado 0,5 pontos para 
cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
28 (vinte e oito) meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  20,0  
Notas: 
1. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de cópia autenticada do documento que os prove, devendo a 

mesma conter todos os elementos necessários para sua análise. 
2. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para compor 

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias. 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA:  pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou declaração, onde deve constar 

identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento, identificação do candidato, 
indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação que está concluído. 

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos: 
 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho) acompanhada de cópia 

do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc.; ou 
 5.2. Contrato de prestação de serviço acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 

recibo, contracheque, etc.; ou 
 5.3. Ato de nomeação acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, 

contracheque, etc.; ou 
 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último 

comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc; ou 
5.5. Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 

recibo, contracheque, etc. 
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ANEXO VIII 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE  

MAGAREFE 
VAQUEIRO 

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZONA RURAL)  
 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1. Formação 10,0  

1.1. Curso de formação continuada na área do cargo (mínimo 
20 horas). 1,0 3,0 � Até 03 cursos. 

2 Experiência Profissional 7,0  

2.1. 
Experiência exercida em cargo, emprego ou função de 
nível fundamental na área específica do cargo a que está 
concorrendo. 

1,0 7,0 

� Será computado 0,5 pontos para 
cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
18 (dezoito) meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  10,0  
 

Notas: 
1. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de cópia autenticada do documento que os prove, devendo a 

mesma conter todos os elementos necessários para sua análise. 
2. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou mais cursos não servem para compor 

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA:  pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou declaração, onde deve constar 

identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento, identificação do candidato, 
indicação da carga horária, quando for o caso, e a informação que está concluído. 

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos: 
 5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho) acompanhada de cópia 

do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc.; ou 
 5.2. Contrato de prestação de serviço acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 

recibo, contracheque etc.; ou 
 5.3. Ato de nomeação acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, 

contracheque, etc.; ou 
 5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do último 

comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc; ou 
 5.5. Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 

recibo, contracheque, etc. 
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ANEXO IX 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 
INSTRUTOR DE LIBRAS  

 
1. DA PROVA PRÁTICA:  
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local indicado no Edital de Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 

do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta, da via original de um dos 
documentos considerados como válidos, de acordo com o indicado no Edital de Concurso Público de Imperatriz-MA nº. 001, de 
24/02/2012; 

1.2. Para realização da prova prática para o cargo de Instrutor de Libras não serão utilizados recursos didáticos. A microaula 
deverá ser ministrada utilizando apenas a LIBRAS. 

1.4. A prova prática para o cargo de Instrutor de Libras terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 40 (quarenta) 
minutos e escala de pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte), admitindo-se notas inteiras ou com variação de 0,5 (zero vírgula cinco) 
pontos. 

1.6. A prova prática para o cargo de Instrutor de Libras exigirá do candidato conhecimentos específicos sobre sistema lingüístico de 
natureza visual-motora e sua estrutura gramatical. 

1.7. Para totalização dos pontos atribuídos à prova prática para o cargo de Instrutor de Libras serão utilizados os seguintes 
critérios: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA PONTUAÇÃO 

01 Fluência: vocabulário, classificadores, uso do espaço, e expressão facial; 10 

02 Plano de Aula: apresentação, organização lógica, relação do plano com a 
apresentação 

3 

03 Contextualização dos temas: coesão, coerência 3 

04 Domínio do conteúdo: conhecimento do conteúdo; 2 

05 Utilização adequada do tempo 2 

 Total de Pontos 20 

 

1.8 Em hipótese alguma o candidato poderá assistir à prova de outro candidato. 
1.9  Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para seu início.



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA 

CNPJ n°. 06.158.455/0001-16 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / IMPERATRIZ - MA nº. 00 1, de 24/02/2012. 
 

Fls. 58 
 

 

ANEXO X 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 

INTÉRPRETE DE LIBRAS  
 
1. DA PROVA PRÁTICA:  
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local indicado no Edital de Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 

do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta, da via original de um dos 
documentos considerados como válidos, de acordo com o indicado no Edital de Concurso Público de Imperatriz-MA nº. 001, de 
24/02/2012; 

1.2. Para realização da prova prática para o cargo de Intérprete de Libras não serão utilizados recursos didáticos. 
1.4. A prova prática para o cargo de Intérprete de Libras terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos e escala de pontuação de 0 

(zero) a 20 (vinte), admitindo-se notas inteiras ou com variação de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
1.6. A prova prática para o cargo de Intérprete de Libras exigirá do candidato conhecimentos específicos sobre a Linguagem 

Brasileira de Sinais. 
1.7. Para totalização dos pontos atribuídos à prova prática para o cargo de Intérprete de Libras serão utilizados os seguintes 

critérios: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA PONTUAÇÃO 

01 Fluência em LIBRAS: uso dos classificadores, do espaço, expressão facial; 6 

02 Estruturação textual: interpretação de textos em LIBRAS-Português 2 

03 Equivalência textual entre LIBRAS e Português 2 

04 Fluência em Português: vocabulário 6 

05 Estruturação textual: interpretação de textos em Português-LIBRAS 2 

06 Equivalência textual entre Português e LIBRAS 2 

 Total de Pontos 20 
 
 

1.8 Em hipótese alguma o candidato poderá assistir à prova de outro candidato. 
1.9  Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para seu início.
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ANEXO XI 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 
REVISOR DE BRAILLE  

 
1. DA PROVA PRÁTICA:  
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local indicado no Edital de Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 

do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta, da via original de um dos 
documentos considerados como válidos, de acordo com o indicado no Edital de Concurso Público de Imperatriz-MA nº. 001, de 
24/02/2012; 

1.2. Para realização da prova prática para o cargo de Revisor de BRAILLE não serão utilizados recursos didáticos;. 
1.4. A prova prática para o cargo de Revisor de BRAILLE terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos e escala de pontuação de 

0 (zero) a 20 (vinte), admitindo-se notas inteiras ou com variação de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
1.6. A prova prática para o cargo de Revisor de BRAILLE exigirá do candidato conhecimentos sobre padrões básicos e 

combinações no alfabeto BRAILLE que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, números, sinais 
matemáticos e notas musicais. 

1.7. Para totalização dos pontos atribuídos à prova prática para o cargo de Revisor de BRAILLE serão utilizados os seguintes 
critérios: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA PONTUAÇÃO 

01 Uso adequado das normas técnicas de produção textual em BRAILLE 4 

02 Domínio da leitura e escrita do sistema BRAILLE 6 

03 Conhecimento de Informática e Software específico na área de deficiência 
visual 

2 

04 Domínio do conteúdo textual apresentado 6 

05 Utilização adequada do tempo 2 

 Total de Pontos 20 
 
1.8 Em hipótese alguma o candidato poderá assistir à prova de outro candidato. 
1.9  Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para seu início. 
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ANEXO XII 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 

MERENDEIRO 
 
1. DA PROVA PRÁTICA:  
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local indicado no Edital de Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 

do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta, da via original de um dos 
documentos considerados como válidos, de acordo com o indicado no Edital de Concurso Público de Imperatriz-MA nº. 001, de 
24/02/2012; 

1.2. Para realização da prova prática para o cargo de Merendeiro serão fornecidos os produtos e utensílios necessários para a 
realização da prova prática. O candidato deverá apresentar-se com sapatos fechados e sem salto; unhas curtas, limpas e sem 
esmalte ; cabelos presos e barba aparada (no caso do sexo masculino); não utilizar nenhum tipo de acessórios, tais como: 
anéis, brincos, pulseiras etc. 

1.4. A prova prática para o cargo de Merendeiro terá duração de 30 (trinta) minutos por candidato e escala de pontuação de 0 
(zero) a 20 (vinte), admitindo-se notas inteiras ou com variação de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 

1.6. A prova prática para o cargo de Merendeiro exigirá do candidato conhecimentos técnicos específicos, o correto manuseio de 
ingredientes, equipamentos e utensílios de cozinha. 

1.7  A banca de avaliação será composta por 02 (dois) examinadores. 
1.8 A nota da prova prática de merendeiro será a média aritmética simples das notas atribuídas por cada um dos membros da 

banca de avaliação. 
1.7. Para totalização dos pontos atribuídos à prova prática para o cargo de MERENDEIRO serão utilizados os seguintes critérios: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA PONTUAÇÃO 

01 Postura e apresentação adequadas; 2 

02 Conhecimentos Técnicos: capacidade de lidar com utensílios e manuseio 
correto dos equipamentos; 4 

03 Criatividade e Originalidade: habilidade em oferecer alternativas e soluções que 
reduzam o período de execução da tarefa 6 

04 Tempo de execução: não exceder o tempo limite da prova 2 

05 Produção Final: avaliação do resultado do produto em relação à apresentação 
e procedimentos relativos ao adequado preparo do cardápio solicitado 6 

 Total de Pontos 20 
 
 
 

1.8 Em hipótese alguma o candidato poderá assistir à prova de outro candidato. 
1.9  Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para seu início. 
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ANEXO XIII 
 

DOS CRITÉRIOS DA ENTREVISTA TÉCNICA PARA OS CARGOS DE 
CUIDADOR SOCIAL 

MAGAREFE 
VAQUEIRO 

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 
1. DA ENTREVISTA TÉCNICA 
1.1. Na realização da entrevista técnica os candidatos responderão a perguntas formuladas acerca de temas técnicos relacionados às 

atribuições do cargo para o qual se inscreveu, conforme item 6.18, deste Edital. 
1.2. As competências avaliadas na entrevista técnica seguirão os termos descritos abaixo e constarão das seguintes atividades. 

 
DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA  

 

 A. CONHECIMENTOS PRÁTICOS 
 

04 

 

 B. CONHECIMENTOS TEÓRICOS 
 

03 

 

 C. SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

02 

 

 D. CAPACIDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 
01 

TOTAL DE PONTOS  10 

 
1.3. A Entrevista Técnica terá duração de 30 (trinta) minutos e escala de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), admitindo-se notas 

inteiras ou com variações de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
1.4. Em hipótese alguma um candidato poderá assistir à prova de outro candidato 
1.5. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para seu início. 
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ANEXO XIV 
 

DOS CRITÉRIOS E COMPOSIÇÃO DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA PARA  OS CARGOS DE 
AGENTE EM DEFESA CIVIL 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
MAQUEIRO 

 

1. DAS PROVAS DO TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA: 
1.1. O TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA é composto dos seguintes testes: 
a) FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO (ambos os sexos). Somente para o cargo 
de Maqueiro. 
b) TESTE DE AGILIDADE (SHUTTLE RUN) (ambos os sexos). É um teste para avaliação de algumas capacidades motoras e que 
consiste de: duas linhas paralelas traçadas no solo distantes 9,14 metros, entre elas, medidos a partir de suas bordas externas. Dois 
blocos de madeira, com dimensões de 5 cm x 5 cm x 10 cm serão colocados a 10 cm da linha externa e separados entre si por um 
espaço de 30 cm. Para candidatos ao cargo de Maqueiro e Agente de Defesa Civil. 
c) CORRIDA DE DOZE MINUTOS (AMBOS OS SEXOS). Para candidatos ao cargo de Maqueiro, Agente de Defesa Civil e Agente de 
Trânsito. 
2. DESCRIÇÃO 
2.2. DA FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SO LO (para os candidatos do sexo 
feminino) 
2.2.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo 
obedecerá aos seguintes aspectos: 
a) Posição inicial: apoiando os joelhos sobre banco de 30 (trinta) cm de altura, a candidata se posiciona sobre o solo, em decúbito 
ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, indicadores paralelos voltados para a frente, braços estendidos com 
abertura entre as mãos um pouco maior que a largura dos ombros, pernas unidas e joelhos apoiados sobre um banco de 30 (trinta) 
cm de altura, dentro de uma distância máxima de 10 (dez) cm medidos a partir da borda do banco. 
b) Execução: À voz de comando “Iniciar o teste”, a candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente cinco 
centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos, devendo em seguida 
estender os cotovelos totalmente, novamente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a nova repetição. 
2.2.2. Durante o teste, o corpo deve permanecer ereto, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo, exceto as 
palmas das mãos, com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de descansar, a 
contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele momento. 
2.2.3 O objetivo do teste é verificar o número de repetições corretas que a candidata é capaz de executar continuamente. Durante 
eventuais interrupções do ritmo de execução, a candidata deverá permanecer na posição inicial, com braços estendidos. A maior ou 
menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos fica a critério da avaliada. 
2.2.4. Será considerada APTA  a candidata que realizar, no mínimo, três execuções corretas. 
2.3. DA FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO (para os candidatos do sexo 
masculino) 
2.3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo 
obedecerá aos seguintes aspectos: 
a) Posição inicial: apoiando os pés e as mãos o candidato se posiciona sobre o solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos 
espalmadas apoiadas no solo, indicadores paralelos voltados para a frente, braços estendidos com abertura entre as mãos um pouco 
maior que a largura dos ombros. 
b) Execução: À voz de comando “Iniciar o teste”, o candidato flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente cinco 
centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos, devendo em seguida 
estender os cotovelos totalmente, novamente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a nova repetição. 
2.3.2. Durante o teste, o corpo deve permanecer ereto, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo, exceto as 
palmas das mãos e pés, com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de 
descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas tão somente as repetições corretas executadas até 
aquele momento. 
2.3.3. O objetivo do teste é verificar o número de repetições corretas que o candidato é capaz de executar continuamente. Durante 
eventuais interrupções do ritmo de execução, o candidato deverá permanecer na posição inicial, com braços estendidos. A maior ou 
menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos fica a critério do avaliado. 
2.3.4. Será considerado APTO o candidato que realizar, no mínimo, cinco execuções corretas. 
2.3. DA CORRIDA DE DOZE MINUTOS  (ambos os sexos): 
2.3.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. A prova será 
realizada em local com demarcação da metragem ao longo do trajeto, com intervalos máximos de 100 m (cem metros). 
2.3.2. A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos dos sexos masculino e 
feminino obedecerão aos seguintes critérios: 
a) O candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando. 
b) Os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito; 
c) Não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo;  
d) Após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a 
presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo, entretanto, para efeito de sua recuperação, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA 

CNPJ n°. 06.158.455/0001-16 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / IMPERATRIZ - MA nº. 00 1, de 24/02/2012. 
 

Fls. 63 
 

continuar a correr ou caminhar, apenas no sentido lateral da pista, em relação ao ponto em que se encontrava no momento em que 
soou o apito de término da prova. 
2.3.3. A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as seguintes observações: 
a) O tempo oficial da prova será controlado por cronômetro do coordenador da prova, sendo o único que servirá de referência para o 
início e término da mesma; 
b) A distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a registrada pelo examinador. 
2.3.4. Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 
a) Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.); 
b) Deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito de encerramento da prova; 
c) Abandonar a pista antes da liberação pelo fiscal, que irá aferir com precisão a metragem percorrida; 
2.3.5. Para ser considerado (a) APTO (a) o (a) candidato (a) deverá percorrer a distância mínima, em doze minutos, de: 
a) 1.800 mts para candidatas mulheres; 
b) 2.100 mts para candidatos homens. 
2.4 TESTE DE AGILIDADE (SHUTTLE RUN)   
2.4.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de agilidade obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Posição inicial: O candidato coloca-se em afastamento ântero-posterior das pernas, com o pé anterior o mais próximo possível da 
linha de saída. Com a voz de comando: Atenção! Já!! o avaliador inicia o teste acionando concomitantemente o cronômetro. 
b) Execução: após o comando “atenção, já!”, o candidato, em ação simultânea, corre em velocidade máxima até os blocos (2 blocos 
de madeira de 5 cm x 5 cm x 10 cm), pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu depositando esse bloco atrás da linha de 
partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma. O cronômetro é 
parado quando o avaliado coloca o último bloco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final.  
c) Ao pegar ou deixar o bloco, o candidato deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes regras básicas do teste: 1- Transpor com 
pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço demarcado e 2- O bloco não deve ser jogado, mas colocado no solo.  
d) Cada candidato deverá realizar duas tentativas com um intervalo mínimo de dois minutos entre elas. O resultado considerado será 
o menor tempo de percurso das duas tentativas, desde que ambas tenham sido executadas corretamente. Por exemplo; se um 
candidato conseguiu na sua primeira tentativa o tempo de 12,76 segundos e na segunda tentativa, o tempo de 11,29 segundos, para 
efeito de registro na planilha de controle, será considerado o melhor resultado, ou seja, 11,29 segundos. 
2.4.2. Não será considerada válida qualquer tentativa que não atenda as exigências de transpor com pelo menos um dos pés as 
linhas que limitam o espaço de 9,14 metros ou, quando um dos blocos for jogado e não colocado no solo após as linhas 
demarcatórias. 
2.4.3. O examinador registrará o menor tempo e comunicará ao candidato o seu melhor tempo obtido. 
2.4.4. Para ser considerado (a) APTO (a) o (a) candidato (a) deverá obter um tempo inferior a: 
a) 14 segundos para mulheres; 
b) 13 segundos para homens. 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS : 
3.1. As provas da Prova de Capacidade Física serão realizadas em tentativa única, com exceção da prova de agilidade, em que o 
candidato poderá tentar a segunda execução, após o tempo mínimo de dois minutos. 
3.2. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida, de número de repetições de exercícios e de tempo decorrido durante cada 
prova será, exclusivamente, realizada pela banca. 
3.3. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados 
em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 
3.4. Não haverá segunda chamada para a Prova de Capacidade Física nem realização deste fora das datas, horários e locais 
designados no Edital de convocação. 
3.5. Não será dispensado tratamento privilegiado ou diferenciado a qualquer candidato. 
3.6. Os candidatos tomarão conhecimento do resultado da Prova de Capacidade Física imediatamente após a realização do mesmo e 
assinarão a ficha de avaliação individual na presença dos examinadores da prova. 
3.7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) deixar de comparecer ao local indicado no presente Edital de Convocação na data e horário determinados para a Prova de 

Capacidade Física; 
b) não apresentar o atestado médico indicado no Subitem 1.5. do presente Edital de Convocação; 
c) deixar de realizar qualquer dos exercícios que compõem a Prova de Capacidade Física; 
d) for considerado INAPTO na Prova de Capacidade Física. 
3.8. A relação dos candidatos considerados APTOS na Prova de Capacidade Física será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz-MA e da Fundação Sousândrade, assim também no site Oficial do Concurso. 
3.9. A inaptidão, como resultado na Prova de Capacidade Física, não significa a pressuposição da existência de incapacidade física. 
Indica apenas que o candidato não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo. 
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ANEXO XV 
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE 

 
  
  
  

Atesto que o (a) Sr. (a)  _____________________________________________________________________________ 

sexo feminino (    ), sexo masculino  (     ), portador (a) da Carteira de Identidade nº. ______________________, encontra-se, no 

momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições físicas para realizar a Prova de Capacidade Física, citada do EDITAL 

DE CONCURSO PÚBLICO/ IMPERATRIZ nº. 001, de 24/02/2012 do Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do 

Quadro de Pessoal da Prefeitura de Imperatriz-MA.  

  

  

  

___________________________, __________ de ___________________________ de  2012. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura 

 
 
 


