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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 e ponto de
exclamação. 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). Termos essenciais da oração:
sujeito e predicado. Ortografia.

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
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. 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 ambiente. Uso 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: 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
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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.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, 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 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.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, 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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CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.

Aspectos históricos e geográficos do Município de São José do Calçado 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 São José do Calçado. 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 SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal,
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases
conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade, 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).Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde.
Trabalho em equipe multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 11.350, de 05 de
Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conceito e caracterização do risco sanitário. Noções de meio ambiente e saneamento básico. Coleta, transporte e
destinação de lixo. 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, outras legislações pertinentes. Mapeamento
de todos os estabelecimentos e locais possíveis de atuação de vigilância sanitária; Atendimento ao público,
orientando e informando quanto a documentações, andamento de processos administrativos e outras informações
técnico-administrativos e legais. Cadastramento, licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos comerciais.
Investigação de surtos de toxinfecção alimentar; Cadastramento, licenciamento e fiscalização do serviço de saúde.
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Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho. Relações interpessoais e ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral,
cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo
profissional. Prevenção e controle das doenças infecto parasitárias e sexualmente transmissíveis: terminologia
básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento,
infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e
profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento,
mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico:
terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público e relações interpessoais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE ADMINISTRATIVO
Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado/ES. Procedimentos administrativos relacionados
à função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em geral.
Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Comunicações
Oficiais; Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comportamento organizacional
(motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal).

Arquivo: organização,

alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias
no serviço público. Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: disposições constitucionais, Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, princípios orçamentários, processo orçamentário, estrutura do
orçamento público, classificação funcional programática - Receita e despesa pública: disposições constitucionais,
classificação, estágios - Programação e execução orçamentária e financeira: exercício financeiro, créditos
adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, descentralização de créditos, suprimento de fundos. A
qualidade da informação dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; A natureza da
receita e da despesa públicas no modelo contábil brasileiro e seus estágios. Regimes Contábeis; Programação e
execução orçamentária, Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas de Exercícios
Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais. Relatórios e
demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Geral - Campo de Atuação.
Objeto da Contabilidade. O patrimônio: estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e receitas. Plano de
contas. Operações com mercadorias e controle de estoques. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do
Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Contabilidade Tributária: Composição da tributação sobre o
consumo; lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado; efeitos contábeis e fiscais sobre os estoques; Tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte; planejamento tributário. Legislação: Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666
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de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404
de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com
o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

NÍVEL: ENSINO SUPERIOR
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR

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.

CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.

Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal,
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases
conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade, 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).Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde.
Trabalho em equipe multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 11.350, de 05 de
Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSITENTE SOCIAL
Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e formação profissional; A
dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do
Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais;
Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional.
O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde;
Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a
Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

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 endo-venosa), 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 Médico-Cirúrgica: 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 e outros). Políticas Públicas
de Saúde. 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). 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: BIÓLOGO
Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. Estrutura e composição da célula.
Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade; trocas genéticas. Introdução à microbiologia e sua
importância em engenharia ambiental. Bactérias, fungos e vermes. Microorganismos e sua identificação.
Microbiologia médica, sanitária e de alimentos. Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Relações
ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos.
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Microbiologia ambiental. Microorganismos como indicadores de poluição. Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do
petróleo. Laudos, pareceres e relatórios. Perícias e avaliações. 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.

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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