
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE  
ESTADO DE RONDÔNIA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
 

ANEXO – II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
I - CARGOS DE ESCOLARIDADE – NÍVEL ELEMENTAR  

LÍNGUA PORTUGUESA - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível): Leitura e 
interpretação, ortografia, sinais de pontuação, sinônimos e antônimos, singular e plural, aumentativo e 
diminutivo, separação silábica, acentuação gráfica, gêneros textuais. 
MATEMÁTICA - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível): Operações com números 
naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão, Sistema de medidas: tempo 
comprimento, capacidade, massa, quantidade, raciocínio lógico. Resolução de situações problemas, 
Geometria, Perímetro e área.  
ATUALIDADES - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível): Conhecimentos de 
assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, relações internacionais, segurança pública e esportes, políticas nacional e regional – 
Geografia e Historia de Rondônia e assuntos regionais. História, política e geografia do município de 
Novo Horizonte - RO. Obs.: (a prova será elaborada conforme o nível de escolaridade exigido para 
o cargo). 

II - CARGOS DE ESCOLARIDADE – NÍVEL MÉDIO  
LÍNGUA PORTUGUESA - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível): Análise e 
Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, 
adjetivo, preposição, crase; conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; 
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 
Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; gênero e tipologias 
textuais.Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado), gêneros e tipologias textuais. 
MATEMÁTICA - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível): Operações, expressões 
(cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações 
do 1º grau; Expressões Algébricas; Geometria, Ângulos de polígonos, razão e proporção, 
possibilidades, seqüência numérica, sistemas de equações, funções, estatísticas trigonometria.  
INFORMÁTICA BÁSICA - (Conteúdo exigido somente para o cargo de: AGENTE 
ADMINISTRATIVO) - Ambiente operacional Windows 2000/NT/XP/VISTA/ Windows 7). 
Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho 
com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas e 
criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações 
básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor 
de tela; Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e 
utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. 
Ferramentas de Busca e Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007 – Word. Conceitos 
básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. 
Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor 
ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 
2003/2007 – Excel. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. 
Formatação. Fórmulas e funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de 
teclado. Uso dos recursos. Correio Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. 
Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. 
Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas 
antivírus. (a prova será elaborada conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo) 
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ATUALIDADES: (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível) - Conhecimentos de 
assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, relações internacionais, segurança pública e esportes, políticas nacional e regional – 
Geografia e Historia de Rondônia e assuntos regionais. História, política e geografia do município de 
Novo Horizonte – RO. Obs.: (a prova será elaborada conforme o nível de escolaridade exigido para 
o cargo). 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO – (2º GRAU) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: FISCAL TRIBUTÁRIO: 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: poderes administrativos - atos administrativos – contratos 
administrativos - serviços públicos - servidores públicos - responsabilidade civil da administração - 
controle da administração – regime jurídico administrativo – serviços públicos - poder de polícia - 
atos administrativos - contrato administrativo - licitação - administração indireta - órgãos públicos - 
servidores públicos - processo administrativo - bens públicos - controle da administração pública - 
improbidade administrativa - Lei de Responsabilidade Fiscal. DIREITO TRIBUTÁRIO E SISTEMA 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. Competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para legislar sobre Direito Tributário. Sistema Tributário Nacional. Código Tributário 
Nacional: Teoria da Recepção, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, 
contribuições sociais, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre a propriedade territorial 
rural, Impostos dos estados e do Distrito Federal. Impostos dos municípios. Repartição das receitas 
tributárias. Noções gerais de Direito Tributário: tributo, conceito, natureza jurídica e espécies. 
Competência tributária. Legislação tributária: Leis Complementares. Leis Ordinárias. Medidas 
Provisórias. Leis Delegadas. Decretos legislativos do Congresso Nacional, Responsabilidade 
tributária: conceito, responsabilidade dos sucessores. Crédito tributário: conceito, constituição, 
lançamento, modalidades, hipóteses de alteração. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário: 
modalidades. Licitação Lei 8.666/93 – Pregão Lei 10.520/2002. Código Tributário Municipal de Novo 
Horizonte do Oeste – RO.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO AGROPECUÁRIO: 
Tecnologia Rural, Planejamento e Gestão, Produção Animal e Produção Vegetal; Programas de 
produção e manejo de hortaliças, frutíferas e culturas anuais e identificar as formas de propagação; 
Sintomas das principais doenças e carências das plantas, orientar as formas de prevenção e controle e 
o uso adequado de defensivos agrícolas; Conhecimento, manejo e conservação adequada do solo e 
projetar a recomendação de corretivos e fertilizantes, reconhecendo os seus efeitos benéficos e 
nocivos no ambiente; Leitura de dados topográficos e do desenho da área, determinar cotas, 
coordenadas, utilizar escalas e demarcar curvas de nível; Funções de máquinas e implementos e 
ferramentas agrícolas e sua manutenção; Segurança no trabalho com relação a máquinas, implementos 
e defensivos agrícolas; Sistemas de irrigação e drenagem; Conhecimento das principais construções e 
instalações agrícolas; Análise de projetos agropecuários, planos de produção, cronograma de 
implantação e avaliação da sua viabilidade financeira; Conhecimentos de informática e elaboração 
textos técnicos, planilhas, formulários, gráficos e relatórios; Principais processos e técnicas de 
fabricação e conservação de produtos agroindustriais 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações humanas no trabalho; 
Farmacologia; Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador; Doenças ocupacionais; 
Enfermagem no trabalho; Atendimento de emergência e primeiros socorros; Psicologia aplicada; 
Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em Saúde pública; Enfermagem cirúrgica; Enfermagem 
médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia humanas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE: O corpo humano: células, tecidos, órgãos, sistema; o organismo. Fatores influentes no 
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crescimento e desenvolvimento do corpo humano. A sexualidade humana e as doenças sexualmente 
transmissíveis. Educação sexual. Educação alimentar: os alimentos e a saúde. Aleitamento materno. 
Os dentes. Educação para a saúde: O conceito de saúde. História natural das doenças. Inter-relações 
homem-ambiente-agente patogênico (parasitas vírus e outros causadores de doenças humanas). 
Doenças transmissíveis e infecciosas mais comuns. Higiene e profilaxia. Prevenção de doenças e 
promoção da saúde. Orientações e combate a doenças contemporâneas. Educação ambiental/ecologia: 
O ser humano e o seu ambiente. Água potável e contaminação da água. Epidemia, endemia e 
pandemia. Controle das zoonoses e vetores. Saúde e saneamento. Lixo: coleta seletiva, separação, 
reciclagem, destino e prevenção. Vigilância à Saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância Epidemiológica.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RAIOS-X 
Conhecimento técnico sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. Radioproteção: 
princípios básicos e motorização pessoal e ambiental. Câmara escura; manipulação de filmes. Chassis, 
ecrans reveladores e fixadores; processadora de filmes. Câmara clara; seleção de exames, 
identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico, administrativo, 
registro do paciente; identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos 
profissionais da área de saúde.    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO CONTÁBIL: 
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceitos Contábeis Básicos. Registros e Sistemas Contábeis. 
Análise de Questões Contábeis. Relatórios Contábeis. Aplicação dos Conhecimentos da Ciência e da 
Técnica Contábil Voltados à Estruturação de Balanços e do Conjunto dos Demonstrativos Contábeis. 
Planejamento governamental: PPA, LDO e LOA; Processo de elaboração orçamentária; Ciclo 
orçamentário; Proposta orçamentária e orçamento público; Exame da proposta orçamentária pelo 
poder legislativo; Recursos para Execução do Orçamento: crédito Orçamentário e crédito adicional; 
Créditos adicionais (suplementares especiais e extraordinários); Resultado orçamentário (equilíbrio, 
déficit, superávit) Princípios básicos da Administração - Lei n° 4.320/64 (normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços); Lei n° 8.666/93 (e suas alterações) 
- Licitações; Lei n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; Emendas Constitucionais n° 19 n° 20, 
29 e n° 41 e 53; Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; Conhecimentos básicos sobre 
Contabilidade Pública; Constituição Federal (Título VI - Da Tributação e do Orçamento); Artigos 37 a 
41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; Lei do Pregão 
10.520/2002 e Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM LABORATÓRIO: 
Noções básicas de segurança no laboratório: Estocagem de reagentes químicos; Riscos de incêndios 
em solventes inflamáveis; Misturas explosivas; Reagentes perigosos pela toxidade e/ou reatividade. 
Técnicas básicas de laboratório: lavagem e esterilização de vidraria e de outros materiais; preparação 
de amostras e de materiais; preparo de soluções; análises potenciométricas e espectrofotométricas; 
Filtração. Sistemas de aquecimento e refrigeração: Secagem de substâncias. Uso e conservação de 
aparelhagem comum de um laboratório. Medidas de peso e de volume. Montagens típicas de 
aparelhos para destilação. Eliminação de resíduos químicos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: FISCAL SANITÁRIO: Vigilância 
epidemiológica, Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Legislação Geral da ANVISA 
Sobre Alimentos; Higiene e conservação dos alimentos; Inspeção de alimentos; Controle de Vetores; 
Controle de Roedores; Prevenção de acidentes com animais peçonhentos; Doenças: Dengue, Malária, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Saneamento Básico; Alvará Sanitário; Saúde do 
trabalhador; Saúde Pública e Meio Ambiente; Constituição Federal; Noções básicas de direito 
administrativo; Decreto 986/69; Lei 10.257/01; LEI Nº 6.437/77; Lei 8.142/90; Lei 8.080/90; Lei 
9.795/99; Resolução 23/00; Resolução CONAMA 237/97; Resolução CONAMA 377/06; 
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Constituição Federal de 1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. Código Tributário Municipal 
de Novo Horizonte do Oeste – RO. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉC. EM HIGIENE BUCAL: 
Agravos a saúde bucal e processo de saude-doenca. Anatomia dentaria. Controle de infecção na 
pratica odontológica. Educação em saúde bucal. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em 
odontologia. Materiais restauradores. Técnicas de restauração dentaria. Urgências odontológicas. 
Normas para o exercício profissional. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do 
paciente odontológico. Reforma sanitária no Brasil. Oitava Conferencia Nacional de Saúde. 
Constituição da Republica Federativa do Brasil. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Programa Saúde da Família - Legislação vigente. Planejamento local em saúde. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: AGENTE DE ENDEMIAS: O 
corpo humano: células, tecidos, órgãos, sistema; o organismo. Fatores influentes no crescimento e 
desenvolvimento do corpo humano. A sexualidade humana e as doenças sexualmente transmissíveis. 
Educação sexual. Educação alimentar: os alimentos e a saúde. Aleitamento materno. Os dentes. 
Educação para a saúde: O conceito de saúde. História natural das doenças. Inter-relações homem-
ambiente-agente patogênico (parasitas vírus e outros causadores de doenças humanas). Doenças 
transmissíveis e infecciosas mais comuns. Higiene e profilaxia. Prevenção de doenças e promoção da 
saúde. Orientações e combate a doenças contemporâneas. Educação ambiental/ecologia: O ser 
humano e o seu ambiente. Água potável e contaminação da água. Epidemia, endemia e pandemia. 
Controle das zoonoses e vetores. Saúde e saneamento. Lixo: coleta seletiva, separação, reciclagem, 
destino e prevenção. Vigilância à Saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância Epidemiológica. O agente 
comunitário e a saúde da família. O trabalho em equipe. Legislação do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Programa Saúde da Família - Legislação vigente. Planejamento local em saúde. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: AUXILIAR EM 
ENFERMAGEM: Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações 
humanas no trabalho; Farmacologia; Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador; 
Doenças ocupacionais; Enfermagem no trabalho; Atendimento de emergência e primeiros socorros; 
Psicologia aplicada; Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em Saúde pública; Enfermagem 
cirúrgica; Enfermagem médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e 
fisiologia humanas. Programa Saúde da Família. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 
Ambiente operacional Windows 2000/NT/XP/VISTA/ Windows 7). Fundamentos do Windows, 
operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, 
localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e exclusão de 
arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do Windows: 
resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela; Windows 
Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e utilização de 
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. Ferramentas de 
Busca e Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007 – Word. Conceitos básicos. Criação 
de documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas 
e tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. 
Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007 – Excel. Conceitos 
básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e 
funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. 
Correio Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de 
mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado. 
Segurança da Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus. 

IV - CARGOS DE ESCOLARIDADE – NÍVEL SUPERIOR (3º GRAU) 
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LÍNGUA PORTUGUESA - (Conteúdo exigido para todos os cargos deste nível) – Leitura e 
interpretação de texto; ortografia oficial; acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais; função 
sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas, 
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem, gênero e 
tipologias textuais. 
DIDÁTICA - (Conteúdo exigido somente para os cargos de: Professores, Pedagogo orientação e 
Pedagogo supervisão) - Política Educacional. A legislação suporte da Educação. O Planejamento e o 
Projeto da Escola. A escola e a Construção do Conhecimento. Currículo, Programas, Métodos e 
Processos. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. Diretrizes Nacionais de Educação e 
Fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Lei de Diretrizes e Base da Educação nº 
9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069. 
ATUALIDADES - (exceto para os cargos de: “Professores, orientadores e supervisores”) - 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública e esportes, políticas 
nacional e regional – Geografia e Historia de Rondônia e assuntos regionais. História, política e 
geografia do município de Novo Horizonte – RO. Obs.: (a prova será elaborada conforme o nível de 
escolaridade exigido para o cargo) 

V – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ASSISTENTE SOCIAL: Serviço 
Social e interdisciplinaridade; Reforma Psiquiátrica no Brasil Recente; Serviço Social e intervenção 
na família; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Lei orgânica da Assistência Social; Ética 
Profissional; Estatuto do Idoso; Política de seguridade e Previdência social; Atuação em Programa de 
Prevenção e Tratamento, no uso de álcool, tabaco e outras drogas; Serviço Social e saúde nas famílias 
de baixa renda. Lei Federal 11.340/2006.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: BIOQUÍMICO: Bioquímica 
Clínica: Conceituação. fundamentos e objetivos da bioquímica, Carbohidratos, Lipideos, Proteínas: 
dosagens, metabolismo e interpretação; Eletroforese; Hepatograma: dosagens e interpretação, 
Enzimas: propriedades, mecanismo de ação, dosagens e interpretação, Equilíbrio ácido-básico, 
Líquor: avaliação bioquímica, Acido úrico e mucoproteínas, Eletrólitos de sódio, magnésio, potássio, 
lítio, cálcio e cloro; Hemoglobina glicosilada e frutosamina (dosagens e interpretação de todos), 
Metabólitosnitrogenados não proteícos. Hematologia: Anticoagulantes, origem, desenvolvimento, 
morfologia, identificação e contagem de células sangüineas, Valores de referência das células 
sangüíneas e índices hematimétricos, Alterações patológicas da série branca e da série vermelha, 
Anemias: pesquisa, identificação e interpretação, Hemoglobinopatias: pesquisa e interpretação, 
Hemostasia: fisiopatotogia e interpretação, imuno-hematologia: sistemas ABO e Rh; transfusões 
sangüíneas, Líquor: Morfologia e contagem das células, Contagem de células no líquido seminal e 
estudo citomorfológico. Imunologia: Respostas imunes: fundamentos, Infecção e imunidade, 
Antígenos, anticorpos e complemento, Técnicas sorológicas empregadas em imunologia, Doenças 
auto-imunes: vacinas e soros, Imunodeficiências, Marcadores virais, Marcadores tumorais, 
Monitoramento de drogas. Microbiologia: Métodos gerais de estudo das bactérias, Coleta, transporte e 
correto processamento das amostras, Taxonomia, morfologia e patogenicidade das bactérias de 
interesse clínico, Meios de cultura, Provas de sensibilidade aos antimicrobianos, Fungos, Vírus: 
Aspectos gerais e patogenicidade, Espermocultura, Líquido céfaloraquidiano no laboratório de 
microbiologia, Urinálise: Caracteres físicos, Elementos anormais, Sedimento urinário: Substâncias 
químicas na urina; Parasitologia: Protozoários: estudo geral da morfologia, biologia, classificação das 
espécies de interesse clínico; Helmintos; Sangue oculto; Hematozoários; Coprologia funcional. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: CONTADOR: CONTABILIDADE 
PÚBLICA: Conceitos Contábeis Básicos. Registros e Sistemas Contábeis. Análise de Questões 
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Contábeis. Relatórios Contábeis. Aplicação dos Conhecimentos da Ciência e da Técnica Contábil 
Voltados à Estruturação de Balanços e do Conjunto dos Demonstrativos Contábeis. Aspectos 
Qualitativos e Quantitativos do Patrimônio. Origem e formação dos fluxos orçamentário, financeiro e 
patrimonial registrados pela contabilidade. Principais relatórios emitidos pela contabilidade pública. 
Gestão Administrativa. Receita Pública: conceito, classificação e estágios; Despesa Pública: conceito, 
classificação e estágios; Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. Princípios e 
Elaboração Orçamentária. Objeto e Classificação dos Inventários. Sistema e Plano de Contas. 
Escrituração das Operações Econômico-Financeiras. Apuração dos Resultados Econômico-
Financeiros. Planejamento governamental: PPA, LDO e LOA; Processo de elaboração orçamentária; 
Ciclo orçamentário; Proposta orçamentária e orçamento público; Exame da proposta orçamentária 
pelo poder legislativo; Recursos para Execução do Orçamento: crédito Orçamentário e crédito 
adicional; Créditos adicionais (suplementares especiais e extraordinários); Resultado orçamentário 
(equilíbrio, déficit, superávit) Princípios básicos da Administração. Ato administrativo: conceito, 
requisitos, atributos, classificações, pressupostos e espécies, invalidação, anulação, revogação. 
Prescrição e decadência no âmbito do Direito Administrativo. Poderes da Administração: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: conceito, 
princípios constitucionais e entidades integrantes. Organização administrativa: administração direta e 
indireta, centralizada e descentralizada. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, 
formas, competência de prestação, concessão, autorização dos serviços públicos. Licitação: Princípios 
e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. Modalidades de 
licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação 
e revogação. Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e 
rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Interpretação e aplicação de penalidades 
contratuais. Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das 
partes. Acompanhamento da execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, 
prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do contrato. Causas justificadoras. Conseqüências. 
Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos administrativos. Concessão e permissão. Leis 
Federais n° 8.666/93, 10.520/02, (pregão). Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. Constituição 
Federal: Artigos 70 a 75 e 165 a 169. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, controle, 
formalização, execução, inexecução. Contratos de concessão e de permissão de serviços públicos.  
Responsabilidade civil da Administração: reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de 
poder; sanções penais e civis. Controle da Administração Pública: controle administrativo, controle 
legislativo e controle judiciário, responsabilidade de agentes públicos, inclusive titulares de Poderes.   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ENFERMEIRO: Política Nacional 
de Atenção as Urgências, Histórico da Assistência a Saúde no Brasil, Lei que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, Cadeia de sobrevivência adulto e infantil (vias aéreas, ventilação, 
oxigenação, desobstrução, reanimação cardiorrespiratória. Urgências clínicas (respiratórias, 
cardiocirculatórias, neurológicas, metabólicas e intoxicação exógenas), Urgências psiquiátricas 
(psicose, tentativa de suicídio, depressões e síndromes cerebrais orgânicas) Urgências traumáticas em 
adulto e crianças (ferimentos, afogamento, queimaduras, hemorragias, choque e demais traumas), 
Urgências Obstétricas (trabalho de parto normal, apresentações distócicas, hemorragias, abortamentos, 
hipertensão na gestação e suas complicações) Atendimento a múltiplas vitimas, Remoção, 
Imobilizações e Transporte de vítimas, Medicação, Controle de Infecção (desinfecção e esterilização 
de materiais e equipamentos). Manejo de equipamentos de suporte ventilatório, monitorização 
cardíaca e eletrocardiográfica. Fármacos utilizados em situações de urgências. Sistema Único de 
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Saúde -SUS. Ética profissional princípios básicos de ética e relações humanas. COFEN e COREN. 
Programa de Atenção Básica Ampliada (PSF). Visitas domiciliares.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ENGENHEIRO CIVIL: 
Instalações hidráulicas prediais; Instalações sanitárias; Meio Ambiente; Sistema de Tratamento de 
água potável; Sistema de poços artesianos; Sistema de tratamento de esgotos; Tratamento e 
incineração de lixo; Sistema de captação e drenagem de águas pluviais; Fiscalização de obras e 
Serviços de Engenharia; Planejamento de obras e serviços de engenharia; Cronograma físico-
financeiro; Orçamento de obras e de Serviços de Engenharia; Fluxograma de pagamentos de faturas. 
Reajustamento de preços; Controle de prazos; Medições de obras e serviços de engenharia; Código de 
ética Profissional; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ADVOGADO: Direito 
Administrativo: Administração publica: Conceitos; Agentes públicos; órgãos públicos; atos 
administrativos; licitação e contratos administrativos leis federal n°. 8.666/93; serviços públicos, 
concessão e permissão; servidores públicos; concurso público; estabilidade; aposentadoria; lei 
complementar estadual n°. 154/96. Direito constitucional: constituição: conceito, classificação das 
normas constitucionais; controle de constitucionalidade; direitos e garantias fundamentais; 
organização do estado; organização dos poderes; normas constitucionais relativas á administração 
pública e aos servidores públicos; ordem econômica e financeira. Direito civil: das pessoas; dos bens; 
dos fatos e atos jurídicos; negócio jurídico; prescrição e decadência; das obrigações; responsabilidade 
civil. Ação popular. Ação civil pública. Lei de improbidade administrativa. Direito penal: crimes 
tributários; crimes praticados contra a administração pública por servidores públicos; enriquecimento 
ilícito; abuso de autoridade. Direito tributário: sistema tributário nacional. Princípios constitucionais. 
Competência da união, dos estados, dos municípios para instituir tributos. Limitações constitucionais 
da competência tributaria. Código tributário nacional. Normas gerais de direito tributário. Tributo: 
conceito, natureza jurídica especifica dos tributos. Impostos. Taxas. Contribuições. Direito financeiro 
– normas gerais de direito financeiro contidas na lei n°. 4.320/64 e Lei complementar federal n°. 
101/00. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: MÉDICO VETERINÁRIO: 
Vigilância epidemiológica: princípios, tipos de estudos epidemiológicos, sistema de notificação e de 
vigilância Normas de biossegurança Evolução da concepção do processo saúde/doença. Planejamento 
e programação em saúde com enfoque estratégico. Epidemiologia descritiva: indicadores de 
morbimortalidade, índice endêmico, séries cronológicas; estimativa de população, controle de raiva 
urbana. Epidemiologia, parasitoses e controle de zoonoses: raiva, leishmaniose, esquistossomose, 
dengue, febre amarela, teníase, cisticercose, febre maculosa, tuberculose, brucelose. Noções de 
saneamento, saneamento como instrumento de controle de endemias/zoonoses. Biologia e controle de 
vetores, roedores, reservatórios e animais peçonhentos. Noções gerais sobre tecnologia e inspeção de 
alimentos de origem animal. Preservação e proteção, procedimentos técnicos, normas de segurança na 
manipulação de animais em biotério. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ODONTÓLOGO: Patologia e 
diagnóstico oral; Cirurgia Buco Maxilo Facial; Prótese Dentária; Procedimentos Clínico - Integradas; 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia; Radiologia oral e Anestesia; Odontologia social 
e preventiva; Odontologia legal; Odontopediatria e Ortodontia; Materiais Dentários; Dentística 
Operatória; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PSICÓLOGO: Psicologia do 
desenvolvimento; Teorias da Personalidade; Psicopatologia; Técnicas Psicoterápicas; Processos 
Grupais; Fatores emocionais nas diferentes doenças; Psicodiagnóstico - Conceitos e atuação do 
psicólogo; A ética de psicólogo; Teorias psicogenéticas e do desenvolvimento; Construção do 
conhecimento e Deficiência; A Instituição Escolar, Infância e Juventude; Ensino e Aprendizagem, 
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Educação Especial; A política social no Brasil como fator determinante no processo de organização 
das instituições escolares; O trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapias grupais e 
individuais para crianças, familiares e outros; Sistema único de saúde - SUS: suas regras, princípios e 
organização; Abordagens terapêuticas; prevenção primária em saúde; teorias de Freud, Piaget e 
Lacan; A Sexualidade infantil (teorias).  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia 
geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações, indicações de termoterapia; fototerapia; 
massoterapia; cinesioterapia; hidrocinesioterapia; eletroterapia; avaliação funcional - biomecânica. 
Fisioterapia aplicada em traumatologia: fraturas; luxações; entorses; distensões; lesões ligamentares; 
artroplastias; ligamentoplastias patológicas. Fisioterapia em Reumatologia: bursites; tenossinovites; 
tendinites; osteoporose; artrose; artrites em geral; febre reumática; algias vertebrais; DORTs (LER). 
Fisioterapia em ortopedia: luxação congênita de quadril; pé tortocongênito; deformidades da coluna 
vertebral; deformidades adquiridas nos pés e joelhos; doenças de Osgood-Schlater. Fisioterapia em 
neurologia: acidente vascular cerebral; lesões medulares; paralisia. Leis Federais:8.080/1990, 
8.142/1990, Diretrizes do SUS e Pacto pela Vida. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ANESTESISTA: Ética médica, 
responsabilidade profissional e bioética. Fisiologia e anatomia do sistema nervoso. Fisiologia, 
anatomia e farmacologia do sistema nervoso autônomo. Farmacologia geral. Farmacologia do sistema 
nervoso central. Anatomia e fisiologia cardiocirculatória e renal. Farmacologia cardiocircularória e 
renal. Anatomia, fisiologia e farmacologia respiratória. Bloqueio neuro-muscular e transmissão. 
Anestesia local. Anestesia geral inalatória. Anestesia venosa. Monitorização. Equilíbrio hidro-
eletrolítico e reposição volêmica. Equilíbrio ácido-base. Parada cardiorrespiratória e reanimação. Dor. 
Avaliação pré-anestésica e recuperação. Transfusão sanguínea. Bloqueios espinhais. Anestesia na 
criança e no idoso. Anestesia cardio torácica e vascular. Anestesia em neurocirurgia. Bloqueios 
periféricos. Anestesia para otorrinolaringologia, oftalmologia e bucomaxilofacial. Anestesia em 
obstetrícia. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em ortopedia, no queimado e em cirurgia 
plástica. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia no cardiopata, no 
Pneumopata e no renal crônico. Em situações de urgência. Choque. Assistência respiratória, sistema 
respiratório: anatomia, mecânica e circulação. vigilância epidemiologia.anestesia inalatória. 
Recuperação anestésica. Física e anestesia Fármacocinética e fármaco-dinâmica da anestesia 
inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos e 
inalatórios.Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em 
obstetrícia e ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e cardio-
vascular. Parada cardíaca e reanimação. Complicação da anestesia. Raquianestesia. Anestesia 
peridural. Monitorização neurofisiológica. Anestesia em cirurgia cardíaca. Monitorização 
hemodinâmica. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: ORTOPEDISTA: Afecções 
ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica 
Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica Pioartrite. Ortopedia em 
geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela 
cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de 
disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, 
dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e 
luxação do Joelho. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura 
diafisária do fêmur. Fratura Transtrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e 
extremidade superior e diáfise do úmero: da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e 
fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE  
ESTADO DE RONDÔNIA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: 
fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: FARMACÊUTICO: Farmacologia 
Geral: subdivisão da farmacologia, classificação das formas farmacêuticas, classificação das drogas. 
Bases fisiológicas da farmacologia: mediadores químicos, evolução do conceito de mediação química, 
receptores farmacológicos, receptores pré e pós-sinápticos, interação droga receptor, mensageiro 
secundário. Farmacocinética: via de administração de drogas, absorção, biodisponibilidade, meia-vida 
das drogas, distribuição, biotransformação, excreção. Farmacodinâmica: mecanismo de ação das 
drogas, interação drogareceptor, relação dose-efeito, sinergismo, tipos de antagonismo, eficácia e 
potência de uma droga. Drogas que atuam em nível de sistema nervoso central: hipnóticos e sedativos, 
álcoois alifáticos, anestésicos gerais, estimulantes do sistema nervoso central, neurolépticos, 
ansiolíticos, antidepressivos, opiáceos, alucinógenos, abuso de drogas, dependência, tolerância. 
Farmacognosia: química de produtos naturais, métodos de extração, separação e identificação, tintura, 
infusão, decocção, maceração; estabilização e liofilização, métodos gerais de identificação, 
reconhecimento e caracterização de princípios vegetais, essências vegetais, resinas vegetais, óleos 
vegetais, glicosídeos antraquinônicos, glicosídeos cardiotônicos, glicosídeos saponosídicos, 
flavonóides, taninos, fármacos alcaloídicos: alcalóides tropânicos, piperidínicos, isoquinólicos, 
indólicos, quinólicos, imidazólicos, púricos, propriedades farmacodinâmicas dos princípios extraídos 
de espécimes vegetais. Toxicologia: introdução à toxicologia, classificação toxicológica, avaliação de 
toxicidade, monitorização ambiental e biológica, toxicocinética, toxicodinâmica, agentes tóxicos 
gasosos e voláteis, agentes tóxicos metahemoglobinizantes, metais pesados, agentes psicotrópicos, 
toxicologia social, toxicologia laboratorial, casos clínico-toxicológicos, metodologias analíticas em 
toxicologia (HPLC, CG, CG/EM, imunoensaio, espectrofotometria de absorção atômica). Físico-
química: termodinâmica química, Equilíbrio e Cinética Química, leis empíricas e mecanismos, 
propriedade dos gases.Química Inorgânica: ligação química e estrutura molecular, ácidos e bases, 
química de ânions, tabela periódica e química dos elementos, química da coordenação. Química 
orgânica: química orgânica fundamental, ligação química e estrutura molecular em moléculas 
orgânicas, grupos funcionais, propriedades físicas dos compostos orgânicos, estereoquímica, 
propriedades químicas dos compostos orgânicos, estudos dos grupos funcionais e reações dos 
compostos orgânicos e seus mecanismos. Química analítica: Química analítica qualitativa, química 
analítica quantitativa, análise gravimétrica, análise volumétrica, análise estatística de dados, métodos 
espectrográficos de análise, técnicas espectroscópicas (absorção molecular na região do 
infravermelho, visível e ultravioleta, absorção atômica, emissão atômica), métodos cromatográficos 
(cromatografia em camada delgada, cromatografia em fase gasosa, cromatografia líquida de alta 
performance), espectrometria de massas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: GINECOLOGISTA: Anatomia 
clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual. Disfunções 
menstruais. Bioesteroidogênese. Histopatologia cíclica do aparelho genital. Anomalias congênitas e 
intersexo. Distúrbios do desenvolvimento puberal. Climatério. Vulvovaginites e cervicites. Doenças 
inflamatórias pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente transmissíveis. Abdômen agudo em 
ginecologia. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Patologias benignas e malignas: 
da vulva, da vagina, do útero, do ovário. Anatomia, embriologia, semiologia e patologias benignas da 
mama. Rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer de mama. Esterilidade conjugal. 
Fertilização assistida. Endoscopia ginecológica. Planejamento familiar. Ética Médica em ginecologia. 
Anatomia e fisiologia da gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. 
Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação do risco obstétrico. Diagnóstico das 
malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica e mola hidatiforme. Transmissão materno-fetal de 
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infecções. Pré-eclânpsia. Diabetes e outras intercorrências clínicas na gestação. Hemorragias do III 
trimentre. Sofrimentos fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: MÉDICO PEDIATRA: 
Neonatologia: Cuidados com o Recém-nascido na Sala de Parto Icterícia Neonatal Doenças 
Respiratórias no RN: Apnéia do Recém-nascido; Displasia Broncopulmonar; Doença da Membrana 
Hialina; Taquipnéia Transitória; Síndrome de Aspiração de Mecônio Malformações Congênitas 
Recém-nascido de Baixo Peso Teste do Pezinho e Erros Inatos do Metabolismo. Pediatria Clínica: 
Doenças das Vias Aéreas Superiores: Faringite e Amigdalite; Hipertrofia de Amígdalas e Adenóides; 
Laringite, Laringotraqueíte e Epiglotite; Otite; Rinite Alérgica e Sinusite Doenças do Aparelho 
Cardiovascular: Hipertensão Arterial Sistêmica; Insuficiência Cardíaca; Cardiopatias Adquiridas e 
Congênitas; Sopro Cardíaco Doenças do Aparelho Digestivo: Constipação Intestinal; Doença 
Diarréica Aguda; Doenças Hepáticas, das Vias Biliares e Pancreáticas; Doenças Inflamatórias do 
Trato Digestivo; Parasitoses Intestinais; Refluxo Gastroesofágico; Síndromes de Má-absorção; 
Apendicite Aguda Doenças do Aparelho Respiratório: Asma Brônquica; Pneumonias, Sibilância do 
Lactente ("lactente chiador") Doenças do Aparelho Urinário: Diagnóstico Diferencial de Hematúria; 
Enurese; Glomerulonefrite Aguda; Infecção Urinária; Insuficiência Renal Aguda e Crônica; Refluxo 
Vesicoureteral; Síndrome Nefrítica e Nefrótica Doenças Endocrinológicas: Diabetes e Cetoacidose 
Diabética; Obesidade Doenças Hematológicas e Oncológicas: Anemias; Distúrbios de Coagulação; 
Leucemias; Tumores Sólidos Doenças Infecciosas: AIDS; Dengue; Febre Reumática; Infecções 
Congênitas; Meningite; Mononucleose Infecciosa; Raiva; Tétano; Tuberculose Doenças Neurológicas: 
Cefaléia; Distúrbios convulsivos e Epilepsia; Déficit de Atenção/Hiperatividade; Infecções do Sistema 
Nervoso Central e Periférico Doenças da Pele: Dermatoviroses; Eczemas; Micoses Superficiais; 
Piodermites; Zoodermatoses Doenças dos Olhos. Distúrbios de Crescimento Aleitamento Materno. 
Antibioticoterapia. Anafilaxia e Reações Alérgicas. Desidratação e Terapia de Reidratação Oral. 
Desenvolvimento Neuropsicomotor. Imunizações. Intoxicações e Envenenamentos. Nutrição do 
Lactente, da Criança e do Adolescente. Prevenção de Saúde Mental e de Acidentes. Puericultura. 
Saúde Bucal. Uso de Fármacos na Lactação Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, 
Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento. Relação médico-família-criança. Princípios e Diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. Patologias do Sistema Nervoso (síndrome epiléptica, cefaléias, micro e 
macrocefalias, meningite e meningoencefalites). Patologias do aparelho genito-urinário (infecção do 
trato urinário, glomerulonefrite de início agudo pós infeccioso, hipertensão arterial, síndrome 
nefrótico, hematúrias na infância, vulvovaginites, fimose.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 
PSF: Programas de Saúde Pública (Vigilância Epidemilógica, Vigilância das Doenças Transmissíveis, 
Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose, Imunização, Doenças Sexualmente Transmissíveis 
e AIDS, Doenças Crônicas degenerativas, Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso). Sistema Único de 
Saúde (origem, princípios e diretrizes). Dor fisiopatologia; Dor torácica; Dor abdominal; Cefaléias; 
Dor lombar e Cervical; Distúrbios da regulação térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, 
Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar; Edema; 
Cianose, hipoxia e policitemia; Hipertensão arterial; Síndrome de choque; Colapso e morte 
cardiovascular súbita; Insuficiência cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; 
Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa; Miocardiopatias e 
miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; 
Diarréia e Distúrbios da função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite 
aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; Distensão abdominal e ascite; Coledocolitiase; 
Doenças do pâncreas; Líquidos e eletrólitos; Acidose e alcalose; Anemias; Hemorragia e trombose; 
Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais 
comuns da pessoa idosa; Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e 
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intoxicação alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de angustia respiratória do 
adulto; Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; 
Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias urinárias; 
Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites; Doença articular degenerativa; Artrite 
infecciosa; Distúrbios da coagulação; Diabetes mellitus; Doenças da tireóide; Doenças vasculares 
cerebrais, Traumatismo cranioencefálico e raquimedular; Viroses do sistema nervoso central: 
meningites e encefalites; Coma; Doenças ocupacionais; Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências 
nutricionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR PEDAGOGO 
SÉRIES INICIAIS: História, filosofia e Sociologia da Educação; Sociedade, Estado e Educação 
Escolar; Lei 9.394/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Escola e Educação; Ensino e aprendizagem; Motivação; Tendências Pedagógicas; 
Planejamento de Ensino; Currículo; Recursos Didáticos; Leitura e Escrita; Projeto Político 
Pedagógico; Gestão Democrática Escolar e Articulação comunitária; Temas Transversais; O 
desenvolvimento Infantil; Concepção de Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA: Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais 
aplicadas à Educação e ao Esporte. Lazer e as interfaces com a Educação Física. Esporte, mídia e os 
desdobramentos na Educação Física. As questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física. 
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à 
Educação Física e ao Esporte. Visão geral da circulação, Componentes Funcionais e Respiratórios. 
Fisiologia da Saúde, do Condicionamento e Fisiologia do Desempenho. Aptidão Física, 
Cardiorrespiratória e Musculoesquelética. Orientações gerais para a prática de exercícios e Promoção 
da atividade física e saúde. Nutrição e atividade física. Equilíbrio energético e Controle de peso 
corporal. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo da 
Educação Básica: significados e possibilidades. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Os objetivos, conteúdos, metodologia e 
avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e 
transformação didática – pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR LÍNGUA 
PORTUGUESA: Estratégias de leitura: identificação de palavras cognatas ou transparentes; 
inferência de significado; referência pronominal; compreensão geral do texto; reconhecimento de 
informações específicas; capacidade de análise e síntese; falsos cognatos. Estratégias discursivas: tipo 
de texto; marcadores de discurso; coerência e elementos de coesão. Aspectos gramaticais: tempos e 
modos verbais; modais; substantivos, adjetivos, artigos e advérbios; graus comparativos e 
superlativos; preposições; concordância nominal e verbal; formação de palavras, prefixos e sufixos; 
conjunções; coordenação e subordinação; Comparação de uma época literária e outra. Confronto da 
história da cultura com a cultura contemporânea ao aluno com a música, a moda, a televisão e os 
movimentos culturais alternativos. Conhecimentos pressupostos teóricos metodológicos que embasam 
as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Avaliação da Aprendizagem e Lei de Diretrizes e 
Base da Educação. – Lei nº 9.394/96. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PEDAGOGO SUPERVISÃO 
História da Educação Brasileira; As teorias educacionais e a Educação Brasileira. Filosofia da 
Educação: concepções modernas e pós-modernas. Organização curricular na educação básica. 
Avaliação educacional: o acompanhamento a ser desenvolvido pelo corpo técnico-pedagógico junto 
ao corpo docente e discente; Concepções de avaliação. Organização e gestão da escola; O papel de 
orientadores pedagógicos e educacionais na organização do trabalho escolar e no apoio aos processos 
de ensino e de aprendizagem; Atuação do corpo técnico-pedagógico na construção e na 
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implementação do projeto pedagógico; Relações da escola com a família e a comunidade. Legislação 
educacional: implicações no trabalho do pedagogo na escola e no sistema educacional. A Função 
Social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade Contemporânea; As funções sociais 
da escola pública contemporânea; O Projeto Político Pedagógico; A Avaliação no Processo de 
Apropriação do Conhecimento; O currículo; Mídia e Educação. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PEDAGOGO ORIENTADOR O 
orientador educacional e a organização do trabalho na escola. Propostas e alternativas para fazer 
pedagógico do Orientador Educacional. O trabalho do Orientador Educacional junto à família e a 
Comunidade: limites e perspectivas. A ação do Orientador Educacional no cotidiano da escola. As 
relações de poder no espaço escolar. O Orientador Educacional e o processo de construção de projetos 
político-pedagógicos. A Orientação Educacional e os processos e conteúdos do ensino e da 
aprendizagem. Educação, trabalho e cidadania: a Orientação Vocacional frente às relações sociais de 
Produção. A Orientação Educacional no contexto sócio-político educacional brasileiro. A Educação 
Básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar; A organização da Educação 
Básica: LDB no 9394/96; Princípios e fins da educação nacional; Diretrizes curriculares para o Ensino 
Fundamental e para a Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais; Financiamento da 
Educação Básica. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR MATEMÁTICA: 
Conjuntos Numéricos: relações de inclusão, operações e intervalos. Cálculo Algébrico: operações com 
expressões algébricas, idensidades algébricas notáveis, cálculo de potências e radicais, expoentes 
negativos e fracionários, raiz quadrada. Equações e Inequações: resolução de equações de 1º e 2º 
graus, estudo do trinômio do 2º grau, relação entre coeficientes e raízes, representação gráfica, 
desigualdades do 1º e 2º graus, resolução de sistemas de equações e Inequações do 1º e 2º graus. 
Geometria Plana: elementos primitivos: semi-retas, semi-planos, segmentos e ângulos, retas 
perpendiculares e retas paralelas, triângulos, quadriláteros, circunferência e disco, segmentos 
proporcionais; semelhança de polígonos, relações métricas e trigonométricas nos triângulos, 
retângulos, círculos e polígonos regulares, áreas de polígonos, círculos e figuras regulares. Geometria 
Espacial: retas e planos no espaço, paralelismo e perpendicularismo, prismas, pirâmides e respectivos 
troncos, cálculo de are as e volumes, cilindro, cone e esfera, cálculo de áreas e volumes. Geometria 
Analítica: coordenadas cartesianas na reta e no plano, distância entre dois pontos, equação da reta: 
formas reduzidas, geral e segmentária, coeficiente angular, interseção de retas, retas paralelas e 
perpendiculares, feixes de retas, distância de um ponto a uma reta, área de um triângulo, equação da 
circunferência, tangentes a uma circunferência, parábola, elipse e hipérbole, equações reduzidas. 
Funções: gráficos de funções, funções injetoras e sobrejetoras, função composta e função inversa, 
função do 1º e 2º graus, gráficos, máximo ou mínimo de funções do 2º grau, função exponencial e 
função logarítmica, logaritmos, equações e Inequações exponenciais, equações e Inequações 
logarítmicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, representação gráfica, medidas de 
tendência central, medidas de dispersão. Números Complexos: representação algébrica, 
trigonométrica e geométrica dos números complexos, operações com os números complexos na forma 
algébrica e trigonométrica, potenciação e radiação de números complexos. Polinômios e Equações 
Algébricas: operações com polinômios, identidade de polinômios, regra de Briot-Ruffini, Teorema de 
D’alembert, Teorema do Fator, decomposição em fatores de 1º grau, multiplicidade da raiz. 
Seqüências: noções, progressões aritméticas e geométricas. Análise Combinatória: arranjos, 
permutações, combinações simples e com repetição, Binômio de Newton. Probabilidades: conceito de 
probabilidade, resultados igualmente prováveis, probabilidade convencional, independência. Matrizes, 
Determinantes e Sistemas Lineares: operações e inversa de uma matriz, propriedade e aplicação do 
determinante de uma matriz quadrada, sistemas lineares, matriz associada a um sistema, resolução e 
discussão de um sistema linear. Trigonometria: medida de arcos e ângulos, relação entre arcos, 
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periodicidade, cálculo dos valores em gráfico das funções trigonométricas, transformações 
trigonométricas, funções inversas circulares, resolução de triângulos retângulos, Lei dos senos, Lei 
dos cossenos, Teorema de área, Teorema das projeções.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (PORTUGUÊS/INGLÊS) - Estratégias de leitura: identificação de palavras 
cognatas ou transparentes; inferência de significado; referência pronominal; compreensão geral do 
texto; reconhecimento de informações específicas; capacidade de análise e síntese; falsos cognatos. 
Estratégias discursivas: tipo de texto; marcadores de discurso; coerência e elementos de coesão. 
Aspectos gramaticais: tempos e modos verbais; modais; substantivos, adjetivos, artigos e advérbios; 
graus comparativos e superlativos; preposições; concordância nominal e verbal; formação de palavras, 
prefixos e sufixos; conjunções; coordenação e subordinação; ‘question tags’; ‘relative clauses’; 
‘conditional sentences’; ‘hypothetical and unreal tenses’; ‘subjuntive’; ‘inversion’; ‘passive voice’; 
‘reported speech’; ‘phrasal verbs’; ‘collocations’; principais expressões idiomáticas. Noções de 
métodos e abordagens para o ensino de inglês como língua estrangeira (EFL). Comparação de uma 
época literária e outra. Confronto da história da cultura com a cultura contemporânea ao aluno com a 
música, a moda, a televisão e os movimentos culturais alternativos. Conhecimentos pressupostos 
teóricos metodológicos que embasam as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Avaliação 
da Aprendizagem e Lei de Diretrizes e Base da Educação. – Lei nº 9394/96. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: PROFESSOR DE BIOLOGIA –  
A água e o meio ambiente; Interdependência e interações entre seres vivos: autótrofos e heterótrofos, 
teias alimentares, associação entre seres vivos, controle biológico no manejo de pragas; Fenômenos 
metereológicos; força e movimento: movimento de um corpo, trajetória, velocidade média, 
movimento retilíneo uniforme, o peso de um corpo. inter-relações das funções no corpo humano / 
nutrição; Os fenômenos elétricos: as descobertas de Tales de Mileto, a tração e repulsão elétrica, carga 
elétrica - negativa e positiva; magnetismo e eletromagnetismo; fecundação e hereditariedade: 
hereditariedade e ambiente, fator RH e grupo sanguíneos, primeira lei de Mendel. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE: BIÓLOGO 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. Solo: noções de uso e práticas de conservação 
e manejo. Poluição e contaminação do ar, da água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e 
o meio ambiente. Sistemas de armazenamento e abastecimento de água. Relações entre o 
desenvolvimento econômico-social e o meio ambiente. Legislação Sanitária. Legislação Ambiental. O 
meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e 
conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente: 
composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: 
integrantes, finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e 
suas alterações. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e da Pesca: Lei nº. 
11.959/09. Educação Ambiental: princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de 
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos 
Perigosos – P2R2: Decreto nº. 5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 
6.514/2008. Lei de Agrotóxicos: Lei nº. 7.802/89. Programa Mais Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. 
Reposição Florestal: Decreto nº. 5.975/2006. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC: Lei 9.985/2000. Unidades de conservação: definições, categorias, constituição, 
objetivos, criação, implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e Decreto nº. 4.340/02. Compensação 
Ambiental: fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 4.771/1965 e alterações. 
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Resíduos sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 10.165/00. 
Resoluções CONAMA: nºs 237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 
404/2008, 416/2009 e 420/2009. O Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. 
Legislação Ambiental do estado do Espírito Santo e do município de Linhares. Taxonomia: 
caracterização geral dos seres vivos. Classificação: reinos da natureza. Ecologia: ecossistemas, 
biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; 
poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de poluição; fluxo de energia; relações 
ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e 
abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses; protozooses e 
bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos; clonagem; genoma 
humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; proteínas; ácidos 
nucleicos; 39 bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação]. Botânica; diversidade e 
reprodução; sistemática vegetal; DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde pública; 
mortalidade infantil e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e educação. Experiências laboratoriais 
com o emprego de técnicas diversas. Cultivo de plantas e animais em laboratório com fins 
experimentais. Conservação de alimentos e bebidas. Soros, vacinas. Tratamento e purificação de água. 
Saúde pública. 
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