PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 - PMP
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO I.
Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e
minúsculas. Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba
Tônica e sua classificação. Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos,
ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão e outros. Gênero: Masculino e Feminino.
Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. Noções básicas de acentuação gráfica. Classes de
palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau. Verbos – regulares e auxiliares
(ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e formas nominais. Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Numeral: tipos de numeral.
Termos essenciais da oração: sujeito e predicado e sua classificação. Ortografia.

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO I.
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.
Números pares e Números ímpares. Unidades de Medidas: medida de comprimento, medida de
superfície, medida de volume e medida de massa. Sentenças Matemáticas. Sistema Monetário
Brasileiro. Sistema de Numeração Decimal. Múltiplos e divisores. Problemas e cálculos de raciocínio
lógico. Sucessor e Antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de problemas envolvendo todas as
operações. Números Decimais e Porcentagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SERVENTE
Noções de higiene pessoal e no trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e
segurança. Manuseio e uso correto das ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais de
limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés,
luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e
utensílios. Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Conservação das instalações prediais. Noções
de Controle de Material. Noções de seleção e coleta de lixo. Conservação e preservação do meio
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ambiente. Noções sobre o valor nutritivo dos alimentos. Noções sobre a organização de cardápio.
Conhecimentos sobre o ponto ótimo de cozimento dos alimentos. Preparação dos alimentos; O gás de
cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos e utensílios; Elaboração dos pratos; Estocagem
dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento e reaproveitamentos dos alimentos;
Conservação e validade dos alimentos; Processo de produção de refeições: noções básicas de preparo
de alimentos; boas práticas na estocagem de alimentos; boas práticas na conservação de alimentos;
boas práticas no recebimento dos alimentos; Seleção, armazenamento e conservação e condições
inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao comprar ou receber frutas e verduras, alimentos
enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Conhecimento e
utilização de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem
situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERÁRIO BRAÇAL
Noções de higiene pessoal e no trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e
segurança. Manuseio de Produtos destinado à Limpeza e ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com
ferramentas, máquinas e equipamentos. A execução correta de serviços de varredura de ruas, avenidas,
praças, logradouros públicos e outros. Procedimentos de coleta de resíduos sólidos e entulhos em geral,
capina, limpeza de áreas, podas de árvores, serviço de jardinagem, arborização e adubação. Noção
sobre seleção destinação correta do lixo. Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de
cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros. Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos
em caminhões. Conservação de ferramentas diversas. Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos,
telhas. Uso de carriolas e similares. Carregamento e descarregamento de objetos como: madeiras,
móveis, maquinários. Preparação de covas para sepulturas (Noções básicas de pedreiro). Segurança no
trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Regras básicas de comportamento profissional para
o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO,
CONFORME ANEXO I.
Interpretação de textos. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Orações
Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras.
Termos da Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais
e dígrafos. Acentuação Gráfica.
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CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO,
CONFORME ANEXO I.
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e
decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2°
graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estud o do triângulo retângulo; relações métricas no
triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume;
Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas
e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números
Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE MÁQUINAS
Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro Legislação e regras de circulação e conduta.
Noções de Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Direção defensiva. Inspeção e cuidados com
as máquinas. Objetivo da inspeção da máquina, itens a serem inspecionados antes, durante e após o
serviço prestado; Noções básicas de mecânica pesada. Fatores que influenciam na vida útil da máquina e
consumo de combustível. Conhecimento e funcionamento da máquina e outras questões que abordem
situações Condução de veículos da espécie, manobras, conhecimentos sobre os instrumentos do painel
de comando. Manutenção da máquina. Direção e operação de máquinas leves e pesadas. Noções de
procedimentos de Primeiros Socorros. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no
trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho.
Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONFORME
ANEXO I.
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos.
Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que /
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porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim). Classificação das palavras –
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos
mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz
ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos
acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas,
orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento
tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico.
Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: Os gêneros literários.

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONFORME
ANEXO I.
Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números ordinais. Números
fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação.
Operações com frações. Equação de 1° grau e sistema s de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação entre grandezas.
Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem.
Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros
simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções trigonométricas.
Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos.
Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo
Raciocínio Lógico.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONFORME ANEXO I.
Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces. Segurança física
(equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos. Ambientes
Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.

Windows 98/Me/2000/XP,

conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de
segurança MSOffice Word/97/2000/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações,
ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas
eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e
avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao
correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, formatações.
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CONTEÚDOS DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONFORME ANEXO I.
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90), Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos pela vida em
defesa do SUS e de Gestão Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de
informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Epidemiologia
das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças
preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose,
entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento)Gestão de Saúde Publica;
Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes
históricos, princípios e diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento
estratégico situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização;
Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, sociais e históricas;
proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional
de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras legislações
pertinentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA
Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: regras gerais de circulação;
regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida;
classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de
documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais
sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação;
advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do motor; Procedimentos
corretos para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas
condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema
elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras de
hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Segurança do
trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações,
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Direção
Defensiva. Noções de mecânica de autos. Manutenção e Limpeza de veículos. Noções de
procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE FISCAL
Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES. Noções Básicas Código Tributário Nacional
(Lei n.º 5172/66 e suas alterações). Do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Do
Cadastro de Contribuintes do ICMS e do Cadastro de Produtor Rural. Noções básicas de escrituração
dos documentos fiscais, dos documentos em espécie, da falsidade e inidoneidade documentais. Tipos
de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e
regulamentos municipais; A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de
contribuintes; Receita e despesa pública: conceitos, classificação, estágios, licitações, escrituração;
Análise de balanço, talonários, selos de controle, notas fiscais e livros fiscais; Bens públicos: cálculos e
avaliações. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais. Ética no serviço público e Ética profissional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
Conceito e caracterização do risco sanitário. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Noções de meio
ambiente e saneamento básico. Noções de vigilância nutricional, armazenamento e qualidade dos
alimentos, higiene sanitária em estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Portaria Ministério da
Saúde 518/2004 – Estabelece procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da
qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Resolução da Diretoria
Colegiada – ANVISA - RDC 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Lei Federal n° 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. (Lei de Crimes
Ambientais). Lei 6.938/81 (que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente) Código Florestal
brasileiro (Lei n° 4.771, de 15-09-1965). Resolução CONAMA 237-98, Gestão de Unidade de
Conservação. Conceito de meio ambiente. Meio ambiente na constituição Federal. Poluição e
contaminação do ar, da água, do solo. Gestão de unidade de conservação. A evolução da sociedade
e meio ambiente. Saneamento ambiental. Poder de polícia ambiental. A utilização de agrotóxicos e
manejo de agrotóxicos.

Cultivo de árvores. Noções básicas de Primeiros socorros e combate a

incêndios. Procedimentos correto para coleta e destinação do lixo. Coleta seletiva do lixo.
Procedimentos diários para conservação do meio ambiente. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões
que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no
serviço público e ética profissional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Ética e legislação profissional. Noções básicas de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem
aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de
enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria,
ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede
de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação,vias de administração. Políticas
Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança
do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente
terminal. Técnicas básicas: Sinais vitais, medicação, coleta de material para exames,técnicas de
curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção
hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação
do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências,
hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitarão
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações,
assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama,
planejamento familiar. SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma
Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02).
Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes,
tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006).

ESCOLARIDADE: CURSO DE NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (conforme Anexo I)

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos.
Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que /
porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim). Classificação das palavras –
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos
mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz
ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos
acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas,
orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento
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tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico.
Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: Os gêneros literários.

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (Conforme Anexo I)
Aspectos históricos e geográficos do Município de Piúma e do Estado do Espírito Santo. Assuntos
ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde,
Ambiental, Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado e no Brasil
(História, geografia e atualidades). Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões
atuais. Cotidiano Brasileiro e Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Piúma.
Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia,
educação, agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Atualidades das diversas áreas sociais e
econômicas do cenário estadual, nacional e internacional.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (Conforme Anexo I)
Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces. Segurança física
(equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos. Ambientes
Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows Me/2000/XP, conceitos
básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança
MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas.
Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar
e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico.
Power Point: Configurações, tipos de apresentações, formatações.

CONTEÚDOS DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90). Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos pela vida em
defesa do SUS e de Gestão. Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de
informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Epidemiologia
das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças
preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose,
entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento)Gestão de Saúde Publica;
Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes
históricos, princípios e diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento
Página 8 de 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

estratégico situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização;
Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, sociais e históricas;
proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional
de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras legislações
pertinentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSITENTE SOCIAL
O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do Assistente Social. A prática do Serviço
Social: referência teórica e prática. O Serviço Social e interdisciplinaridade. Políticas de gestão de
Assistência Social: planejamento, plano, programa, projetos, trabalho com comunidades, atendimento
familiar e individual. Instrumental Técnico do Assistente Social (entrevistas individuais, abordagens em
grupos, relatórios sociais, laudos técnicos e parecer técnico-social, visitas domiciliares, etc). O Serviço
Social junto ao Conselho Tutelar e instituições de ensino.

Gestão social das Políticas Públicas:

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. A importância
da pesquisa no processo de intervenção do Serviço Social. Conselhos e Conferências. Sistema Único de
Saúde (SUS). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). A Política Nacional do Idoso – Lei nº 10.741 de 01/10/2003 –
Estatuto do Idoso. Políticas Públicas de Assistência Social. A Ética aplicada à ação profissional na
política de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACÊUTICO
Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências legais para instalação,
licenciamento e funcionamento da Farmácia; Controle de infecções hospitalares. Conhecimento das
normas de biossegurança: Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho
em laboratórios; Procedimentos de emergência e treinamento e segurança em laboratórios.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio, controle e descarte de produtos biológicos.
Assistência farmacêutica no SUS / Atenção básica: Incentivo a assistência farmacêutica, Política
Nacional de Medicamentos, Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde,
Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde, Responsabilidades e atribuições do
farmacêutico na atenção à saúde, Princípios de farmacovigilância e farmacoeconomia. Atenção
Farmacêutica: Conceitos em Atenção Farmacêutica, Metodologia de Seguimento de pacientes.
Deontologia e Legislação Farmacêutica: Conceitos, Código de Ética da Profissão Farmacêutica,
Responsabilidade Civil do Farmacêutico, Portaria 344/98 (e suas atualizações), Medicamentos
genéricos.Farmacologia: Farmacocinética, Farmacodinâmica, Farmacoterapia, Biodisponibilidade e
Bioequivalência; Farmacoterapia dos Sistemas Orgânicos: Sistema Nervoso Central, periférico e
autônomo, Sistema Cardiovascular, Sistema Digestório, Sistema Endócrino, Sistema Respiratório,
Farmacologia da dor e da inflamação; Antimicrobianos: penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas,
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cloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas, aminoglicosídeos. Resolução CFF nº 542/2011. Interações
medicamentosas: interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento. Incompatibilidades
entre fármacos. Efeitos adversos. Análise farmacêutica. Antineoplásicos (farmacologia; interações
medicamentosas). Toxicologia: Toxocinética e mecanismos de ação dos agentes químicos; Urgência
toxicológica nas intoxicações agudas; Procedimentos nas intoxicações crônicas; Medidas para aumentar
a eliminação de tóxicos; Fármacos e drogas de abuso; Pesticidas; Metais pesados; Gases tóxicos;
Agentes tóxicos metemoglobinizantes; Intoxicação por medicamentos; Solventes.

Ética Profissional:

Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO
Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de
Biossegurança aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da
Infecção Hospitalar;

emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de

sondagem gástrica e entérica, cateterismo vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem,
oxigenioterapia, administração de medicamentos (vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endovenosa), insulinoterapia e heparinoterapia, aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de
banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios básicos). Enfermagem MédicoCirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans e pós - operatório; Assistência
de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas, digestivas, hematológicas,
renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica; Assistência de
Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema
nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência.
Enfermagem na Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido
puerperal, as portadoras de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de
Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança hospitalizada (lactente, pré
escolar e escolar). enfermagem na Saúde Pública: Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica;
Ações

de

Enfermagem

nos

programas:

(PNI,

PAISC,

PAISN,

DIABETES,

HANSENIASE,

HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS). Deontologia e Ética: Aspectos éticos e legais
que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem. Política Nacional de Saúde:
Sistema Único de Saúde (SUS), Programas nacionais saúde pública.

Ética Profissional: Legislação

referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA
Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames
gerais e específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de
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prevenção, tratamentos dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos
básicos de ação das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor,
sedação, anestesia local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e
traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da
cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica.
Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de
infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica
odontológica. A psicologia da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos
na clínica restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das
enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia.
Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia. Ética Profissional: Legislação
referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO GENERALISTA
Epidemiologia,

fisiopatologia,

diagnóstico,

clínica,

tratamento

e

prevenção

das

doenças

cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças
reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença

pulmonar

obstrutiva

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 de 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 melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas:
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças
do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, eplepsias, acidentes vascular cerebral, meningites,
neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos
psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis,
AIDS,

doença

de

Chagas,

esquistossomose,

leichmaniose,

leptospirose,

malária,

tracoma,

estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose,
virose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato,
onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológica: doença do soro, edema angioneurótico, urticária,
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreia, câncer de
mama, intercorrentes no ciclo gravídico. Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde,
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coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica. Funcionamento de
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde. Código de Ética Profissional:
direitos, deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. Relações interpessoais. Ética do
Servidor Público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO SOCORRISTA
Epidemiologia,

fisiopatologia,

diagnóstico,

clínica,

tratamento

e

prevenção

das

doenças

cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças
reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença

pulmonar

obstrutiva

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 de 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 melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas:
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças
do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, eplepsias, acidentes vascular cerebral, meningites,
neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos
psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis,
AIDS,

doença

de

Chagas,

esquistossomose,

leichmaniose,

leptospirose,

malária,

tracoma,

estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose,
virose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato,
onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológica: doença do soro, edema angioneurótico, urticária,
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreia, câncer de
mama, intercorrentes no ciclo gravídico. Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde,
coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica. Funcionamento de
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde. Código de Ética Profissional:
direitos, deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. Relações interpessoais. Ética do
Servidor Público. Urgência e Emergência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTADOR
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações
contábeis. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na
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Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. Sistemas:
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Demonstrações contábeis de entidades
governamentais (Lei nº 4.320/64). Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das
variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal:
regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000. Exercício financeiro:
definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e de competência. Regime contábil
brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Exercício financeiro das entidades
governamentais. Aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade na área pública. Receita
Pública: conceito. Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de
realização da receita orçamentária. Receita extra-orçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança.
Contabilização. Despesa Pública: conceito. Controle da execução da despesa orçamentária:
contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária. Despesa extra-orçamentária:
definição, casos de despesa extra-orçamentária e contabilização. Dívida Pública: conceito e
classificação. Dívida Flutuante: consignações, retenções, restos a pagar, serviços da dívida a pagar e
débitos de tesouraria. Definições e contabilizações. Dívida Fundada: operações de crédito: definição,
classificação, regulamentação e contabilização. Formas de gestão dos recursos financeiros. Gestão
por caixa único: definição. Princípio de unidade de tesouraria. Gestão por fundos especiais
regulamentados: conceito, regulamentação e contabilização. Adiantamentos: conceito e contabilização.
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI): conceito, objetivos,
principais documentos. Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de
Governo: conceito, estrutura atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento
governamental. Sistema Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei
de Diretrizes Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de
Orçamento Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico,
econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento-programa: quadros que o integram e
acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações
Orçamentárias. Classificação da receita por categorias econômicas. A classificação da receita de
acordo com a Portaria nº 163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação
funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº
4.320/64, a Portaria nº 42/99 e a Portaria nº 163/2001. Processo Orçamentário. Elaboração da
proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, votação e aprovação:
encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta
orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: programação
financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da despesa:
programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Licitação: conceito, princípios,
modalidades características, procedimentos, dispensa, inexigibilidade e procedimentos (Lei 8.666, de
21.06.93 e suas alterações posteriores, Lei 10.520/2002). Servidores públicos: conceito. Agentes
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públicos. Cargo, emprego e função. Regime jurídico do servidor. Normas constitucionais pertinentes à
remuneração ou vencimento. Regime de subsídios. Normas comuns à remuneração e aos subsídios.
Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
LEGISLAÇÃO BÁSICA: Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES. Lei 423/90 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Piúma/ES. DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública: espécies,
formas e características. Princípios da Administração Pública. Teoria geral da função pública. Espécies
de regimes jurídicos, sua natureza e características. O servidor público e a Constituição Federal de
1988. Serviço público: conceito e natureza; modalidades e formas de prestação. Regime jurídico da
licitação e dos contratos. Administração: análise da legislação; obrigatoriedade, dispensa,
inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação.
Teoria geral do Ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos
do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes administrativos.
Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na
prestação dos serviços públicos. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle
externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle jurisdicional. Responsabilidade
Civil da Administração. Lei de Responsabilidade Fiscal. DIREITO TRIBUTÁRIO - Lei tributária. Fato
gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de ofício e por
homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos.

Crédito

tributário – exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança
judicial. Imunidade e isenção.

CONTABILIDADE GERAL - Estrutura Conceitual Básica da

Contabilidade. Patrimônio. Conceito contábil e componentes patrimoniais. Itens Patrimoniais. Ativo,
Passivo e Situação Patrimonial Líquida. Equação Patrimonial e suas variações. Representação gráfica
dos estados patrimoniais. Conceitos de capital: (social ou nominal, próprio, de terceiros, total à
disposição da entidade, capital realizado e a realizar e autorizado). Diferença entre capital e patrimônio.
Escrituração contábil. Conceito de Débito e Crédito. Contas Contábeis natureza e sua movimentação.
Métodos de escrituração. Lançamentos contábeis: conceito, funções e elementos essenciais. Principais
Livros Contábeis. Atos e fatos administrativos: conceito, classificação e diferença entre ato e fato
administrativo. Receitas e Despesas – conceitos, contabilização, classificação e tratamento contábil.
Conceitos contábeis aplicados e Principais Contas. Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas.
Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Tratamento de
Valores a Pagar de Curto e de Longo Prazo. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e
Procedimentos de Avaliação. Tratamento de Ativos Permanentes. Principais Contas, Conceitos
Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação e Provisões Aplicáveis. Tratamento do Patrimônio
Líquido. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação.
Demonstrações Contábeis Obrigatórias. Conceitos, Composição, Forma de Evidenciação, Importância,
Finalidade, Estrutura e Forma de Apresentação. Orçamento público: O orçamento na Constituição
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Federal de 1988, Evolução do Orçamento Público, Os Princípios Orçamentários, O Orçamentoprograma, O Processo Orçamentário, A Execução Orçamentária, A Avaliação Orçamentária; Receita
pública: Conceito, A Receita Orçamentária, Classificação da Receita Orçamentária, Receita Extraorçamentária, Estágio da Receita Pública; Despesa pública: Conceito, Despesa Orçamentária,
Classificação da Despesa Orçamentária, Despesa Extra-orçamentária, Estágio de Despesa Pública e
Contabilização da Despesa Pública; Os restos a pagar; despesas de exercícios anteriores; licitação:
Conceito, Legislação Aplicada, Edital, Modalidades de Licitação.

Os Documentos da Execução

Orçamentária, O Plano de Contas. A Tabela de Eventos, Roteiros de Contabilização. O Ambiente de
Processamento da Execução Orçamentária. Inventário na administração pública: Material Permanente,
Material de Consumo. As demonstrações contábeis na administração pública: O Balanço
Orçamentário. O Balanço Financeiro. O Balanço Patrimonial. A Demonstração das Variações
Patrimoniais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROCURADOR
Legislação Básica: Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES.

Lei 423/90 – Estatuto dos Servidores

Públicos do Município de Piúma/ES. Direito Administrativo: Administração Pública: conceito e
características. Administração Direta e Indireta. Regime jurídico-administrativo: princípios da
Administração pública, prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico
e poder de polícia. Abuso de poder. Responsabilidade Civil do Estado. Atos Administrativos: conceito,
atributos, elementos, características, classificações, formação e efeitos, espécies e extinção. Nulidade
– Revogação. Discricionariedade e vinculação Processo administrativo. Processo administrativo no
Código Brasileiro de Trânsito. Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades, alteração,
interpretação, formalização, execução e inexecução. Modalidades de contratos administrativos.
Contrato de gestão, convênios e consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos
Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidades características, procedimentos, dispensa,
inexigibilidade e procedimentos (Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores). Servidores
públicos: conceito, classificação, provimento, vacância, responsabilidade e regime previdenciário.
Processo administrativo disciplinar. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da
Administração Pública. Intervenção do Estado na Propriedade Privada: Competência, características,
modalidade,

procedimento.

Direito

Constitucional:

Constituição.

Conceito.

Classificação

e

interpretação das Normas Constitucionais. A ordem constitucional vigente. Supremacia constitucional e
controle da constitucionalidade das normas. Princípios fundamentais. Direitos e Garantias
Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais, direitos à
nacionalidade e direitos políticos. Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro: União,
Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal. Organização dos
Poderes Judiciário, Legislativo Executivo na Constituição Federal. Funções essenciais à Justiça.
Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência social, saúde
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e assistência social. Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e
idoso. Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas.
Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio. Bens: Conceito e Classificações. Fatos, Atos e Negócio
Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e Nulidades. O Direito Adquirido. Da Prescrição e Decadência.
Posse: Conceito, classificação, aquisição, efeitos e perda. Dos Direitos Reais: disposições gerais.
Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Condomínio geral e condomínio
edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do promitente comprador. Penhor
hipoteca

e

anticrese.

Obrigações:

modalidades,

transmissão,

adimplemento,

extinção

e

inadimplemento. Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de
Contrato: compra e venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço,
empreitada, mandato e fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil: princípios gerais, da obrigação
de indenizar, da indenização Casamento. Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União
estável. Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. Direito Processual Civil: Estrutura
do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores.
Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo. Antecipação de tutela. Procedimento
sumário. Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécies,
suspensão e extinção. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Processo Cautelar: disposições
gerais, Arresto, Seqüestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e atentado.
Procedimentos especiais: Ações Possessórias, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ação de Usucapião,
Inventários e Partilhas, Embargos de Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações
constitucionais: Ação Popular, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública. Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho: Contrato Individual de Trabalho: conceito, requisitos, classificação e
alteração. Salário. Remuneração. Estabilidade. Indenização. Fundo de Garantia. Reintegração e
Readmissão. Férias. Aviso Prévio. 13º salário. Salário Mínimo. Extinção do contrato de trabalho.
Rescisão: justas causas. Despedida Indireta. Culpa recíproca – Factum Principis. Inquérito para
apuração de faltas. Representação Sindical. O direito de greve e suas implicações no serviço público.
Atos, termos e prazos processuais. Nulidades. Exceções. Audiências. Provas. Decisão e sua eficácia.
Recursos. Dissídios individuais. Dissídios Coletivos. Procedimento sumaríssimo. Falta grave. O
processo de execução. Legislação subsidiária. Organização da Justiça do Trabalho. Graus de
Jurisdição. Reclamação trabalhista: rito processual. Conciliação e julgamento. Recursos na Justiça do
Trabalho, no processo de conhecimento e no de execução. Direito Financeiro: Normas gerais de
Direito

Financeiro.

Receita

Pública.

Despesa

Pública.

Orçamento

(Lei

4.320/64).

Lei

de

Responsabilidade Fiscal. Direito Tributário: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Normas
Gerais de Direito Tributário. Norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo:
conceito, natureza jurídica e espécies. Obrigações tributárias: conceito, fato gerador sujeito ativo e
passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão,
suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: tributos
federais, estaduais e municipais. Direito Penal: Dos crimes praticados por funcionário público contra a
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administração em geral. Dos crimes praticados por particular contra a administração geral. Dos crimes
contra a administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas.

CARGOS DO MAGISTÉRIO
CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME ANEXO I

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos.
Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a
– mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e
possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e
período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe
de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da
fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem.

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM A TODOS OS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME ANEXO I

Aspectos históricos e geográficos do Município de Piúma e do Estado do Espírito Santo. Assuntos
ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde,
Ambiental, Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado e no Brasil
(História, geografia e atualidades). Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões
atuais. Cotidiano Brasileiro e Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Piúma.
Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia,
educação, agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Atualidades das diversas áreas sociais e
econômicas do cenário estadual, nacional e internacional.

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
COMUM A TODOS OS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME ANEXO I

Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas;
Sistemas de ensino - Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre
Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases psicológicas da aprendizagem;
Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar democrática e a eficácia escolar;
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Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos); Avaliação escolar e suas
implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e
Bases; FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação. Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução CNE/CEB Nº
04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Parâmetros Curriculares
Nacionais– Ensino fundamental Vol. 1 (5ª a 8ª série) e atualizações decorrentes. Estatuto da Criança e
do Adolescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaPB – LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e Interpretação de diversificados tipos de textos. Noções de cultura, arte e literatura. O texto
literário e o não-literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais
recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da
versificação. Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance.
Periodização

literária

brasileira:

Quinhentismo,

Barroco,

Arcadismo,

Romantismo,

Realismo/Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo. Texto: condições de leitura e
produção textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual.
Modos de organização do discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica:
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema
ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal.
Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.
Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores semântico-sintáticos dos
conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos termos na
frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. A Língua Portuguesa no contexto dos
Parâmetros Curriculares (5ª a 8ª série). Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – MATEMÁTICA
Números e Operações: sistemas de numeração; base do sistema de numeração, notação polinomial do
número, sistemas decimal e não decimais, valor posicional; conjuntos numéricos - naturais (N), inteiros
(Z), racionais (Q) e reais (R); conceito, operações, propriedades, representações na reta e intervalos;
módulo de um número; divisibilidade - algoritmo de Euclides, múltiplos e divisores, números primos,
decomposição de um número em fatores primos; proporcionalidade - conceito, razão, proporção,
porcentagem e juros; contagem - princípio, seqüências numéricas, raciocínio combinatório. Geometria
e Medida: figuras planas e espaciais - visualização, planificação, propriedades, simetria, congruência e
semelhança; semelhança de triângulos; polígonos e poliedros; circunferência e círculo; comprimento,
área e volume e suas medidas; ângulos - ângulos internos de polígonos e sua soma; retas paralelas e
perpendiculares; ângulos complementares, suplementares e replementares; relações angulares em
retas paralelas cortadas por transversal; relações métricas no triângulo retângulo; trigonometria no
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triângulo retângulo. Tratamento da Informação: probabilidade: possibilidades e probabilidade de
ocorrência de um fato; organização e interpretação de dados em tabelas e gráficos.

A Álgebra:

linguagem algébrica; cálculos algébricos, polinômios, fatoração; equações do 1º e do 2º graus;
sistemas de equações: resolução algébrica e gráfica; funções - conceito e representações; funções do
1º e 2º graus; representação gráfica.
Nacionais.

A Matemática no contexto dos Parâmetros Curriculares

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e

externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – GEOGRAFIA
Geografia geral: métodos e tendências do pensamento e da abordagem da ciência geográfica. As
relações em sociedade X natureza no mundo contemporâneo: a inter-relação entre a organização do
espaço social e da dinâmica natural, a questão ambiental na produção do espaço. A produção do
espaço geográfico: as práticas econômicas e o espaço geográfico, países desenvolvidos e nãodesenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos mundiais na produção do espaço
geográfico. A produção do espaço urbano e industrial: processo de urbanização – implicações na
organização do espaço geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias – implicações
na organização do espaço geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento demográfico,
distribuição e estrutura da população, dificuldades atuais. Fontes energéticas e industriais no mundo
atual. Geografia do Brasil: posição internacional, estrutura geológica e relevo, quadro climáticobotânico, população e problemas atuais; o processo de urbanização do Brasil – implicações na
organização do espaço geográfico. Os grandes conjuntos regionais brasileiros: Centro-Sul, Nordeste e
Amazônia: o processo de industrialização – a produção no espaço urbano-rural e suas interações, a
questão da terra, o problema do abastecimento, os problemas urbanos e rurais, a realidade social
nordestina.

Parâmetros curriculares nacionais – Geografia. Atualidades do cenário econômico e

político em âmbito nacional e internacional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – CIÊNCIAS
A Terra e O Universo: A Origem do Universo (Teorias sobre); A Origem da Terra (Teorias Sobre); O
Sistema Solar. Biologia: Citologia e Histologia; Genética; Embriologia; Anatomia e Fisiologia;
Taxonomia; Evolução. Programa de Saúde: Noções de Higiene; Principais Doenças Endêmicas dos
Subdesenvolvimentos. Ecologia: Conceitos Básicos em Ecologia; Estudos de População; Relação
entre Ambiente e Seres Vivos e desses entre si; Estudos de Comunidade ou Biocenose; Energia e
Matéria no Ecossistema; Efeitos da Degradação Ambiental. Química: Estrutura do Átomo; Tabela
Periódica; Ligações Químicas e Geometria Molecular; Reações Químicas; Funções Químicas; Cálculos
Químicos; Soluções; Química Orgânica Química Descritiva. Física: Mecânica; Termologia; Ótica;
Eletricidade. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Regras básicas de comportamento
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profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
O significado da arte no processo de transformação do homem com os outros homens e com a
natureza através do trabalho; Arte-educação como representação e organização do real; Educação
Artística na formação da percepção e da sensibilidade do aluno. Pressupostos Metodológicos Alfabetização Estética: leitura, conhecimento e trabalho artístico. A História da Arte Geral; A História da
Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; Teatro - O teatro na Educação; O Jogo dramático
teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das
composições artísticas (coreografias, teatrais) O ensino de artes no Ensino Fundamental: a
metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas
relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as
diferentes linguagens artísticas e a educação. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – EDUCAÇÃO FÍSICA
Dimensões históricas da Educação Física; A Educação Física no currículo da Educação Básica:
significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Os
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar; Esporte e jogos na escola:
competição, cooperação e transformação didático – pedagógica; Crescimento e desenvolvimento
motor;

O corpo e suas implicações na Educação Física;

Fundamentos, regras equipamentos e

instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol,
futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de
urgência.

Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle

cardiovascular durante o exercício, termorregulação e relação entre atividade física e doenças
cardiovasculares e respiratórias. Recreação, ginástica e dança. Práticas desportivas, modalidades e
regulamentos. Jogos pré-esportivos e esportivos. Metodologia da educação física escolar Aspectos
sócio-culturais do esporte. Aprendizagem motora, Conceitos e aplicações, Educação Física escolar na
perspectiva da interdisciplinariedade, Relação congevidade, intensidade e duração da atividade física
enquanto elemento beneficiador da melhoria da saúde. As finalidades e os objetivos da educação física
escolar. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.

Página 20 de 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPB – INGLÊS
Compreensão de textos: textos de diversos tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de
diversas fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes. Passive voice. Reported Speech.
Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative Pronouns. Modal Auxiliary Verbs. Personal
Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Definite and Indefinite Pronouns. Conditional
Sentences. False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much; so/so much/ so many; too/too
much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: raise/rise; lay/lie;
rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss;
remember/remind; say/tell. Noun phrases,

Verb phrases,

Phrasal Verbs, Prepositional Phrases,

Adjective Phrases, Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial clauses. A Língua Inglesa e os
parâmetros curriculares. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – HISTÓRIA
Teoria e metodologia. Conceituação e periodização. Principais tendências historiográficas. A origem do
Homem. Antigüidade Oriental e Antigüidade Ocidental (Grécia e Roma). O Cristianismo. A crise do
Império Romano e os Reinos Bárbaros. O Feudalismo. O Império Bizantino. A sociedade árabe:
origem e expansão do islamismo. As transformações do feudalismo e a transição para o capitalismo.
Formação dos Estados Nacionais europeus: a Monarquia Absoluta e o Mercantilismo. O
Renascimento. As Reformas Religiosas do século XVI. A expansão comercial e marítima européia. As
sociedades Ameríndias. A conquista européia da América: processos e conseqüências. O Antigo
Regime e o Antigo Sistema Colonial: relações e crise. Brasil Colonial: aspectos econômicos, políticos,
sociais e culturais. O Iluminismo e a difusão das idéias liberais. A Revolução Inglesa do século XVII e a
Revolução Industrial do século XVIII - capitalismo industrial e liberal. O processo de independência dos
Estados Unidos da América. A Revolução Francesa. O Império Napoleônico, o Congresso de Viena e a
Santa Aliança. O processo de independência das colônias americanas. O processo de independência
do Brasil e a formação do Estado Monárquico (1808-1840). As revoluções liberais e os nacionalismos
europeus do século XIX. O movimento operário e suas ideologias. A sociedade brasileira no século
XIX: permanências e transformações (1840-1889). A sociedade norte-americana no século XIX: da
Guerra de Secessão à expansão imperialista. As sociedades latino-americanas no século XIX. As
transformações do capitalismo: o capitalismo monopolista e financeiro e a expansão imperialista. O
advento da República no Brasil e a República Oligárquica (1889-1930). A África e a Ásia nos séculos
XIX e XX: neocolonialismo e descolonização. As crises internacionais e a I Guerra Mundial. A
Revolução Russa de 1917 e a formação da URSS. Os movimentos sociais e políticos no Brasil até
1930. A crise das democracias liberais, a crise de 1929 e a ascensão do nazi-fascismo. O Movimento
de 1930 e o Estado Novo no Brasil. A II Guerra Mundial e a Reconstrução da Europa. A
redemocratização do Brasil. A República brasileira de 1945 a 1964: aspectos econômicos, políticos,
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sociais e culturais. As Artes e a Cultura - 1914-1990. A "Guerra Fria": capitalismo x socialismo.
Revoluções do século XX: mexicana, cubana e chinesa. O golpe militar de 1964 no Brasil e o regime
militar (1964-1984). A sociedade brasileira atual: mudanças e continuidades. A desintegração da
URSS e a crise do Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e regionalização.
Atualidades do cenário econômico e político em âmbito nacional e internacional. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MaMPA – EDUCAÇÃO INFANTIL
E/OU SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Características da criança de 0 a 5 anos. Objetivos da educação infantil. Espaço físico e recursos
materiais. Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, Emília
Ferreiro para a educação. Etapas do desenvolvimento psicomotor. Processo de aprendizagem da
leitura a da escrita. Origem da escrita e sua apropriação pela criança. A criança e o número.
Recreação: Atividades recreativas, A importância do jogo na educação Jogos, brincadeiras e
psicomotricidade.

Referencial e diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Metodologia de ensino: ciências, matemática, língua portuguesa e outros. A importância do jogo na
educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A
criança enquanto ser em transformação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento.
Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem: Fatores
físicos, psíquicos e sociais. Recreação: Atividades recreativas, Processo Ensino-Aprendizagem:
avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidades - objetivos à avaliação. Métodos e
processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura,
métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. Planejamento e Avaliação.
Orientações Gerais para o ensino fundamental de nove anos. As relações entre ensino e aprendizagem
na sala de aula. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética profissional e ética no serviço público.
OBSERVAÇÕES:
⇒ A empresa não indica bibliografia os objetos de avaliação constam do edital de abertura. A empresa não dispõe
de informações relativas ao material de estudo ou a indicação de referência bibliográfica.
⇒ Neste Concurso Público NÃO serão adotadas as Novas Regras da Reforma Ortográfica.
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