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ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino
e do plural dos substantivos e adjetivos. Reconhecimento das classes de palavras. Emprego
dos verbos regulares.
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1.2 MATEMÁTICA
Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais,
fracionários e decimais. Regra de Três Simples. Porcentagem.
1.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ
Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de
Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros
colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois
expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo.
Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de
Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços
básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura.
Turismo.
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1.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
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2. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos.
Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras:
sinônimos, antônimos, denotação e conotação.
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2.2 MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional.
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo
e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.
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2.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ
Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de
Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros
colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois
expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo.
Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de
Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços
básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura.
Turismo.
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2.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
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2.5 LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã Lei n°057/1990.
3. NÍVEL MÉDIO COMPLETO

3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal.
Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.
3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos.
Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas
estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências
acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão
Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).

O
D
A
C

3.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
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3.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ
Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de
Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros
colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois
expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo.
Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de
Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços
básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura.
Turismo.
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3.5 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
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3.6 LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);
Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei
Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018.

A
C
I
F
I
T

4. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal.
Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.
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4.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos.
Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas
estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências
acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão
Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).
4.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
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4.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ
Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de
Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros
colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois
expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo.
Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de
Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços
básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura.
Turismo.
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4.5 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
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4.6 LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);
Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei
Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018.
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4.7 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 25: TÉCNICO AGRÍCOLA
Noções de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de Propagação, Viveiros. Formações
de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e
Orgânica das Plantas. Recuperação do Solo. Técnicas de Plantio-reflorestamento.
Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental.
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CARGO 26: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONTABILIDADE GERAL: Decreto-Lei n.° 9.295/1946 e alterações. Código de Ética
Profissional do Contador - Resolução CFC n.° 803/1996 e alterações. Normas Brasileiras de
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade
(Resolução 750/93 e 1.282/2010). Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG Estrutura
Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro: objetivos, pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações
contábeis, mensuração e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Lei n.º 6404/76
e alterações posteriores. Apresentação das Demonstrações Contábeis: conjunto completo,
reconhecimento, mensuração, divulgação e notas explicativas. CONTABILIDADE PÚBLICA:
Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução
750/93, 1.111/2007 e 1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei n.º 4.320/64 e
alterações e do Decreto n.º 93.872/86. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:
parte I - procedimentos contábeis orçamentários; parte II - procedimentos contábeis
patrimoniais; parte III - procedimentos contábeis específicos; parte IV – plano de contas
aplicado ao setor público; e parte V – demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.
Contabilidade segundo a Lei n.º 4.320/64 e alterações: sistemas de Contas; variações
Patrimoniais ativas e passivas, variações orçamentárias e Extra-orçamentárias.
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa,
Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa
Balancete: características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações
Patrimoniais de acordo com a Lei n.º 4.320/64 e alterações.
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CARGO 27: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Hardware e Software: 1. Montagem e desmontagem de microcomputadores; Placa mãe:
barramentos: (ISA, PCI, AGP), controladora de disco rígido (SCSI, SATA e IDE), portas de e/s
(paralela, serial, ps/2, USB), componentes on-board (vídeo, som, rede, modem); Processador:
Arquitetura de 32 e 64 bits, famílias das marcas AMD e Intel; Configuração do Setup da BIOS;
Fonte de alimentação, filtros de linha, estabilizadores e nobreaks; 2. Arquitetura de memórias:
Cache, ROM e RAM (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3); Características, Instalação e
Configuração de Adaptadores: Vídeo, som, rede, rede sem-fio, modem (on-board e off-board);
3. Sistema de arquivos FAT16, FAT32, NTFS, gerenciamento de partições no Windows XP,
Windows Vista e Windons 7; Características, Instalação e Configuração de Dispositivos de
armazenamento (Disco rígido, cartões de memória, pendrive, CD, DVD, HD externo); 4.
Características, Instalação e Configuração de periféricos: Mouse, teclado, impressora,
scanner, monitor, câmera digital, web-cam, duplicador de sinal vídeo; 5. Instalação e
configuração do sistema operacional Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windons 7;
Configuração de rede (Protocolo TCP-IP); Noções de instalação física de rede: cabos de rede,
hub, switch, roteador, roteador sem-fio e acess point. Configuração de Clientes de E-mail
(Outlook, Outlook Express, Thunderbird e Windows Live) e Navegadores de Internet (Internet
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Configuração de Windows Server 2003/2008:
Configuração de Serviços: DNS e DHCP, Configuração do ACTIVE DIRECTORY; Criação e
administração de usuários; Instalação e configuração do Microsoft Ofice e software livre.
Pacote escritório BR Office: 1. Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de
texto, formatação de textos, tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equações, desenhos,
arquivos, segurança, autocorreção, dicionários, importação/exportação, tabulações, colunas,
estrutura de tópicos, numeração de páginas, configuração de páginas, cabeçalhos, rodapés,
legendas, notas, referências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e numeração,
mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, integração das
ferramentas do office e autoresumo. 2. Editoração e diagramação de planilhas: Entrada de
dados, edição, fórmulas, referências de células, referência circular, células linhas, colunas,
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planilhas, gráficos, dados, classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise
de dados, importação/exportação, impressão, segurança, salvar, recuperar, formatação
condicional, autoformatação, estilo. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho.
Ética na prestação de serviços.
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CARGO 28: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Ecologia e ecossitemas brasileiros. Noções de metereologia e climatologia. Noções de
hidrologia. Noções de geologia e solos. Qualidade do ar, poluição atmosférica e controle de
emissões. Qualidade da água, poluição hídrica, tecnologia do tratamento de efluentes.
Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de resíduos sólidos, remediação de
sólidos e de água subterrânea. Legislação ambiental. Economia ambiental. Política ambiental
e desenvolvimento sustentável. Avaliação de impactos ambientais, riscos ambientais e
valoração dos danos. Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento territorial,
vocação e uso do solo, urbanismo. Meio ambiente e sociedade. Gestão integrada do meio
ambiente.
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5. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
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5.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita.
Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e
Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão
Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras.
Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da
crase. Operadores argumentativos e modalizadors textuais.
5.2 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança.
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e
Firewall. Procedimentos de backup.
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5.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ
Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de
Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros
colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois
expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo.
Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de
Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços
básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura.
Turismo.
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5.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
5.5 LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);
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Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei
Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018.
5.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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CARGO 29: ADMINISTRADOR
Administração geral: Abordagem das escolas da Administração. Conceitos e princípios da
Administração. Processo administrativo. Competências do administrador. Instrumentos e
metodologias organizacionais. Comportamento organizacional. Administração de Recursos
Humanos: Estratégias de RH, Relações com Empregados, Equipes, Liderança.
Gerenciamento de Desempenho, Remuneração e Benefícios, Motivação, Desenvolvimento de
RH, Educação corporativa. Organizações de Aprendizagem. Gestão de conflitos. Cultura
Organizacional. Ética. Administração Mercadológica. Pesquisa de Mercado. Segmentação de
Mercado. Estratégias de Marketing. Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com
Usuário. Responsabilidade Socioambiental. Sistemas de Informação Gerencial. Administração
da Produção e Materiais. Planejamento e Controle da Produção. Gestão da Qualidade. Gestão
da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Administração Financeira e
Orçamentária. Risco e Retorno. Alavancagem e Endividamento. Planejamento Financeiro e
Orçamentário. Contabilidade Gerencial. Estratégia Empresarial. Planejamento Estratégico
Empresarial. Balanced Scorecard. Estrutura organizacional. Condicionantes da estrutura
organizacional. Sustentabilidade. Formas de administração pública: patrimonialista,
burocrática, gerencial. Evolução da Administração Pública no Brasil: reformas administrativas:
dimensões estruturais, principais características. Programa Nacional de Desburocratização GESPÚBLICA.
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CARGO 30: ADVOGADO
Direito Constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis complementares à
constituição. Direitos e garantias individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação
popular, direito de petição. Separação de poderes. Poder legislativo: composição e atribuições.
Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. Poder judiciário: composição
e atribuições. Estado federal: a união, os estados, os municípios, o distrito federal e os
territórios. Regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à administração pública
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Advocacia pública. Princípios
constitucionais do orçamento. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional, finanças
públicas. Ordem econômica e financeira. Ordem social: seguridade social, educação, cultura,
desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente. Direito Civil e
Empresarial: Pessoa natural. Conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da
personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado.
Associações, sociedades civis e empresariais. Fundações públicas e privadas. Cooperativas.
Organização social de interesse público. Desconsideração da personalidade jurídica no direito
civil, no direito tributário e no direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e
administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito.
Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios
jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Prazos
prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de direito público. Bens. Conceito,
classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações:
conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações.
Transmissão das obrigações. Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares.
Formação e extinção dos contratos. Distrito. Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios.
Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva.
Espécies de contratos: compra e venda troca, doação, locação, locação predial urbana,
empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e
distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação,
compromisso. Atos unilaterais. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil,
responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Preferências
e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. Sociedade: não personificada e
personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e Recuperação. Lei Federal nº 6.404/76.
Posse. Conceito, aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. Propriedade: função
social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e justa

O
D
A

R

C
I
F
I
T
E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA

7 / 14

indenização. Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e
necessário: condomínio edilício. Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Incorporação
imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da propriedade. Passagem forçada. Águas.
Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano infecto. Direito reais sobre
coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do promitente
comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garantia: penhor hipoteca e anticrese.
Direito de família: casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges.
Alimentos. Bem de família. União estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões:
sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente. Direito autoral: conceito,
princípios. Direito Processual Civil: Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015. Direito
intertemporal e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitucionais e infraconstitucionais
do processo civil. Garantias constitucionais do processo. Institutos e normas fundamentais do
processo civil. Direito Processual Constitucional. Jurisdição. Dos limites da Jurisdição Nacional
e da Cooperação Internacional. Características. Princípios. Espécies. Organização judiciária.
Distinção em relação às demais funções do Estado. Competência. Critérios de fixação e de
modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Funções essenciais à Justiça. Magistratura.
Impedimento e suspeição. Advocacia Pública e Privada. Defensoria Pública. Assistência
judiciária. Ministério Público. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Deveres das partes e dos
procuradores. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Responsabilidade por dano processual.
Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Sucessão das partes e dos
procuradores. Ação. Conceito e natureza. Condições da ação. Momento e técnica da aferição
de sua presença. Elementos da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação da ação.
Classificação da tutela jurisdicional. Processo. Conceito e natureza. Espécies. Pressupostos
processuais. Procedimento. Atos processuais. Forma, tempo e lugar. Dos pronunciamentos
do órgão jurisdicional. Regime de invalidades processuais. Prazos processuais. Preclusões.
Comunicação dos atos processuais. Atos processuais eletrônicos. Da citação e das
intimações. Modalidades e efeitos. Partes e terceiros no processo civil. Conceitos.
Litisconsórcio. Modalidades de intervenção de terceiros. Tutela Provisória de Urgência e de
Evidência. Modalidades. Poder Geral de Cautela. Procedimento comum. Da formação, da
suspensão e da extinção do processo. Hipóteses. Petição inicial. Requisitos e defeitos. A
fixação do valor da causa e as formas de sua impugnação. Juízo de admissibilidade da
demanda e seus efeitos. Indeferimento da petição inicial. Audiência de conciliação ou de
mediação. Resposta do réu. Contestação e reconvenção. Defesa direta e indireta. Questões
prévias e de mérito. Revelia. Providências preliminares e do saneamento. Julgamento
conforme o estado do processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita.
Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e julgamento.
Sentença. Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das sentenças. Coisa julgada. Limites
subjetivos e objetivos. Relativização da coisa julgada. Julgamento liminar de improcedência.
Remessa necessária. Recursos. Juízo de admissibilidade. Efeitos. Teoria geral dos recursos.
Apelação. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Embargos de Declaração. Técnica de
julgamento para superação de divergência. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e
para o Superior Tribunal de Justiça. Embargos de divergência. Lei n.o 8.437/92 e Lei n.o
12.016/09. Controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades.
Declaração de inconstitucionalidade. Lei n.o 9.868/99. Do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade. Precedentes judiciais. Mecanismos de valorização. Súmulas
Vinculantes. Do Incidente de Assunção de Competência. Do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. Da Reclamação. Ação rescisória e outras demandas autônomas de
impugnação. Procedimentos especiais. Teoria geral. Ação de consignação em pagamento.
Ação de exigir contas; Ações possessórias, ações de divisão e demarcação. Inventário e
partilha, alimentos, embargos de terceiro, oposição, habilitação, restauração de autos, vendas
a crédito com reserva de domínio, ação monitória. Ação de dissolução parcial de sociedade.
Mediação. Mandado de segurança. Mandado de Injunção. Ação Popular. Habeas Data. Ação
Civil Pública. Ação de Improbidade Administrativa. Tutela dos interesses transindividuais.
Conceito. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do direito administrativo. Controle
interno e externo da administração pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes
e deveres do administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração
indireta: conceito, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de
economia mista. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, elementos, atributos,
espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato administrativo
punitivo. Multas. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle jurisdicional.
Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos
administrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias.
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Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies, modalidades.
Processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. Serviços públicos: conceito, classificação.
Concessão e permissão. Agentes públicos. Servidores públicos, conceito, categorias, direitos
e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância.
Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo
administrativo disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classificação. Formas de utilização,
concessão, permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação:
conceito. Desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social.
Indenização. Desapropriação indireta. Função social da propriedade. Responsabilidade civil
do estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos.
Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade.
Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal
n.º 8.429/92. Direito urbanístico: uso e ocupação de solo urbano. Zoneamento. Poder de
polícia municipal. Parcelamento do solo (Lei Federal n.º 6.766/79). Limitações ao direito de
propriedade. Controle das construções e do uso. Estatuto da cidade. Instrumentos de política
urbana. Usucapião especial de imóvel urbano. Usucapião coletivo. Plano diretor. Outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Meio ambiente urbano. Controle da
poluição sonora e visual. Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário.
Conceito de tributo. Espécies de tributos. Imposto, taxa contribuição de melhoria e outras
contribuições. Fontes do direito tributário. Fontes primárias. Fontes secundárias. Vigência e
aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da
legislação tributária. O sistema constitucional brasileiro. Princípios constitucionais tributários,
competência tributária, discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar.
Imunidades tributárias. Espécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício
de competência tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal
e acessória. Hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da
obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio
tributário. Responsabilidade pelo tribut e responsabilidade por infrações. Denúncia
espontânea. O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e efeitos.
Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obrigações tributárias e exclusão
do crédito tributário. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Garantias e
privilégios do crédito tributário. Preferência e cobrança em falência e recuperação.
Responsabilidade patrimonial dos sócios e administradores. Alienação de bens em fraude à
fazenda pública. Dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. Pressupostos legais, presunção
de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidões de dívida ativa.
Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações. A execução fiscal.
Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito
tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Direito Financeiro: Responsabilidade fiscal (Lei
Complementar n.º 101/00), controle de orçamentos e de balanços: Lei Federal n.º 4.320/64.
Plano plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Direito Penal e
Processual Penal. Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial.
Ação penal. Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé
pública, crimes contra o patrimônio. Aspectos penais da Lei n.º 8.666/93.
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CARGO 31: ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero.
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência;
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com
deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo
e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho
e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e
demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação
em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de
Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica
e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na
área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente.
O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas,
processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da
Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em
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Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em
Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei
do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso.
Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência
Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS
n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que
altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência
de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009.

O
D

A
C

I
F
I
T
E
R

CARGO 32: COMUNICADOR SOCIAL
Fundamentos da Comunicação: Teoria da Comunicação e Sociologia da Comunicação.
Comunicação e jornalismo: Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação.
Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias. As diversas formas de jornalismo
(on-line, rádio-jornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo
global. Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias. Técnicas
básicas de redação publicitária. O profissional de imprensa e as novas tecnologias. As
informações e a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e especiais).
Reportagem: modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades
técnicas. O texto jornalístico: características. Redação e Edição Jornalísticas. Edição e
Produção Gráficas. Produção Audiovisual. Técnica de Reportagem. Temas Emergentes da
Comunicação: novas tecnologias de comunicação, comunicação online, mídias web e digitais.
Conceitos, técnicas e funções da assessoria de imprensa. Conceitos e técnicas da
comunicação pública. Release, clipping, check list. Características das publicações
institucionais. Relacionamento com a imprensa. Assessorado e relacionamento com a
imprensa. Conceitos, técnicas e aplicações de notícia e reportagem. Modalidades de entrevista
em assessorias de imprensa. Técnicas de apuração, redação e edição de textos jornalísticos
informativos, interpretativos e opinativos para veículos impressos, rádio, televisão, Internet e
Intranet. Ética jornalística. Assessoria de imprensa e ética: limites éticos da assessoria de
imprensa. Notícia institucional: características e produção. Gerenciamento de crise e
assessoria de imprensa. Gestão estratégica da comunicação organizacional. Produção de
notícias para comunicação interna. Comunicação pública.
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CARGO 33: CONTADOR
Orçamento Público: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do
orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA.
Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988.
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da
receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque.
Lei nº 101/2000. Portaria Interministerial 127/ e alterações posteriores. Procedimentos de
retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores.
Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. Contabilidade Geral: Normas
Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de
Contabilidade (Resolução 750/93 e 1.282/2010). Deliberações da Comissão de Valores
Mobiliário–CVM. Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis (Deliberação CVM nº 539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008): objetivos,
pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração
e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das demonstrações
contábeis. Lei nº 6404/76 e alterações posteriores. Contabilidade Pública: Conceito, objeto
e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 1.111/2007 e
1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86.
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Sistema de Contabilidade Federal (decreto n◦ 6.976/2009). Sistemas de Contas. Variações
Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Plano de
Contas da Administração Federal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, contas
do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das contas,
contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, dos
restos a pagar e contas com função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos
Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação
Financeira, Realização de Receita e Despesa Balancete: características, conteúdo e forma.
Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64. Conceitos de
Contabilidade Pública presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 16).
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CARGO 34: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem adequada nos solos; Conservação do
solo; Eliminação das barreiras químicas e camadas compactadas que limitam o
desenvolvimento das raízes; Conhecimento de algumas regras complementares sobre época
e modo de aplicação de fertilizantes; Controle Biológico de pragas; Hidroponia; Controle
fitossanitário das plantas. Agricultura: Biologia reprodutiva, classificação taxonômica e
principais práticas cultivo (tratos culturais) de plantas ornamentais (arbustos, herbáceas e
arbóreas). Planejamento básico para a implantação de áreas de plantio de mudas de plantas
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Principais caracteres agronômicos das plantas
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Métodos de produção de mudas de plantas
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Esquematização dos modelos pró-controle de
qualidade das sementes, interrelacionados com sistemas de amostragem, consoante as
regras para análise de semente. Eventos deterioráveis das sementes, associados com
períodos de pós-colheita e suas subseqüentes recomendações. Exigências edafoclimáticas,
culturais e de inspeção dos campos de produção de sementes. Modelos conjugados
indicativos de processamento técnico-científico, próviabilidade das espécies de sementes.
Horticultura: Métodos vegetativos de propagação de plantas. Poda de arbóreas.
Fitossanidade: Importância do receituário agronômico para o comércio e uso de defensivos
agrícolas. Métodos culturais, físicos, biológicos e por comportamento para o controle de pragas
agrícolas. O advento dos juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica como uma alternativa
moderna de controle de pragas da agricultura, na perspectiva da preservação dos
agroecossistemas e da qualidade dos alimentos. Principais pragas das plantas ornamentais
(arbustos, herbáceas e arbóreas) em condições de campo e as medidas preventivas de
controle de incidências de pragas. Principais doenças das plantas ornamentais (arbustos,
herbáceas e arbóreas). Princípios básicos de controle de doenças das plantas. Irrigação:
Princípios de irrigação e drenagem, Irrigação Localizada, Drenagem Agrícola, Relação Água
– solo – planta, Fruticultura tropical, Ecologia vegetal, Manejo e conservação do solo, Culturas
tropicais. Apicultura: Sistema de produção em apicultura, Biologia da abelha, Técnico de
manejo em apicultura.
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CARGO 35: ENGENHEIRO CIVIL
Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; NBR13133/1994 – Execução
de Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais
(concreto, aço, madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrosanitárias e
elétricas. Execução e projeto de Fundações e Contenções. Mecânica dos solos. Execução e
Projeto de instalações especiais e Telefonia. Instalação de Elevadores. Execução e Projeto de
Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. Execução e Projeto de instalações de
Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, estações de tratamento de
esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação
normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil.
Programação de obras. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais:
levantamentos quantitativos. Planejamento e cronograma físico– financeiro: PERT–CPM.
Gerenciamento de obras. Construção. Procedimentos normalizados de: organização do
canteiro de obras; execução de fundações (fundações rasas e fundações profundas).
Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações industrializados, vedações pré–moldadas;
estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e
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revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações
especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação de recursos (medições,
emissão de fatura etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado,
aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e serviços
terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; Irrigação e drenagem, barragens, canais. Solos e obras
de terra (barragens, estradas, aterros etc.). Saneamento básico e saneamento ambiental
(disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de Infraestrutura urbana e rural.
Estradas e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia legal.
Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação específica para obras de engenharia
civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público.
Elaboração de orçamentos. Normas Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho.
Noções de geoprocessamento. Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de
Avaliação de imóveis urbanos. Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador
– AutoCAD. Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da ABNT.
Normalização de serviços.
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CARGO 36: ENGENHEIRO FLORESTAL
Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Informação
Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens de
radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no
monitoramento e controle de desmatamentos e incêndios florestais. Uso sustentado dos
recursos florestais. Equilíbrio dos ecossistemas. Avaliação do potencial biológico dos
Ecossistemas Florestais. Gerenciamento de Unidades de Conservação e Preservação
Ambiental. Impacto Ambiental e Recuperação de áreas degradadas. Inventário e Avaliação de
Patrimônio Natural. Sistemática Vegetal. Dendrologia. Práticas de laboratório de Silvicultura.
Máquinas e equipamentos nas práticas florestais. Entomologia Florestal. Fitopatologia
Florestal. Viveiro Florestal e produção de mudas. Silvicultura. Manejo de recursos florestais.
Plano de manejo de unidades de conservação. Uso sustentado da vegetação nativa. Espécies
florestais do Brasil Central. Volumetria de madeira. Prevenção, monitoramento e combate às
queimadas e incêndios florestais. Vistoria e elaboração de pareceres. Política e Legislação
Ambiental vigente. Política e Legislação Florestal vigente.
CARGO 37: FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia,
fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral.
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia.
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias.
Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência
fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardiorespiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e
tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica.
Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do
Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no
ambiente de trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde.
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CARGO 38: FONOAUDIÓLOGO
Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais. Audiológia Clínica:
Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Avaliação Audiológica. Otoemissões Acústicas.
Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema motor da Fala. Funções Neurolinguísticas.
Desenvolvimento da Linguagem. Estimulação Essencial. Deformidades Craniofaciais:
Características Fonoaudiológicas; Avaliação Miofuncional; Tratamento Fonoaudiológico.
Distúrbios da Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia. Distúrbios de
Linguagem, da Fala e da Voz decorrentes de fatores neurológicos, psiquiátricos, psicológicos
e socioambientais. Desvios Fonológicos. Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas.
Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional. Tratamento fonoaudiológico das desordens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA

relacionadas
ao
sistema
estomatognático
e
Ética
Distúrbio Articulatório, Disfluência. Legislação do Sistema Único de Saúde.
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Profissional.

CARGO 39: NUTRICIONISTA
SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90.
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio
e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento
e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de
higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito,
classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação,
Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e
critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos
de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de
alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação.
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção,
metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança
de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do
Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das
doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências
nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde
pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos
estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Ética profissional. Legislação do Sistema
Único de Saúde.
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CARGO 40: PEDAGOGO
Projeto pedagógico, planejamento e planos. Avaliação Escolar. Interação escolafamíliacomunidade. Importância dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa:
ensino, estudo ativo, relações professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade.
Direitos humanos. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9394/96). Gestão do
Processo de Ensino e Aprendizagem. A ensino centrado em conhecimentos contextualizados
e ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo
de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do
professor e dos avanços da aprendizagem do aluno. O reforço e a recuperação: parte
integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de
características, de necessidades e de ritmos dos alunos. Os ambientes e materiais
pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem.
Educação e Sociedade: a sociedade e as outras ciências; estado e sociedade; a relação
homem, escola e sociedade; educação como redenção da sociedade. Função Social da
Escola. O Conhecimento: concepções e tipos; as formas de apropriação da realidade; os
métodos; o conhecimento da escola. O construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e
Educação: psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento - fases de
desenvolvimentos; infância e adolescência; a hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia
da aprendizagem; avaliação aluno x aprendizagem x professor; problemas de aprendizagem.
Avaliação do processo de ensino e de natureza humana, cidadania e liberdade, dignidade e
respeito à vida escolar como instrumento de formação do cidadão. Pluralidade Cultural e
Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: combate ao desmatamento, crimes
ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na infância. Trabalho e Consumo:
a exploração do trabalho Infanto-Juvenil. aprendizagem. Relações interativas em sala de aula.
Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Ética e Cidadania.
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CARGO 41: PSICÓLOGO
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico.
Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico,
técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de
Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças
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ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças
orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes
psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas.
Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos,
relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos,
personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes
multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social.
Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho
Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional.
Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre
grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na
lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade.
Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento
psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e
atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção
psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial
aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do
tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos
básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos.
Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo
(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações:
estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura
e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas
organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade
de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano
nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento.
Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de
desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos:
objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e
avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
n.o 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB n.o 9394/96.

O
D

A
C
I
F
I
T

E
R

CARGO 42: PSICOPEDAGOGO
Fundamentos da Psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, embasamento teórico, campo
de atuação; Código de Ética. Diagnóstico Psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico:
entrevistas, anamnese, observações, avaliação da leitura e escrita, avaliação do raciocínio
matemático, par educativo, técnicas projetivas, avaliação psicomotora, provas operatórias.
Informe psicopedagógico. Devolutiva. Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo na
atuação psicopedagógica. Teorias do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo,
afetivo-emocional, psicomotor e da linguagem. Desenvolvimento neurológico relacionado ao
aprendizado escolar: memória, atenção, linguagem, pensamento. Transtornos e dificuldades
de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações familiares e o
processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. O papel do psicopedagogo na
clínica, na escola e nas organizações. Processo de inclusão e abordagem psicopedagógica.
O papel do psicopedagogo junto a criança e adolescente com dificuldades especiais. Aspectos
legais da Educação Especial.
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CARGO 43: SOCIÓLOGO
A perspectiva sociológica no mundo contemporâneo. Métodos para a construção do
conhecimento sociológico. Durkheim, Weber e Marcel Mauss. Método comparativo e a
perspectiva sociológica no Brasil. Estudos de sociologia jurídica e de antropologia jurídica.
Aplicações da perspectiva sociológica comparada aos temas e problemas contemporâneos da
sociedade brasileira: a questão da igualdade jurídica e dos direitos de cidadania, acesso à
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justiça, etnografia de rituais judiciários, práticas judiciárias e policiais no espaço público.
Modelos jurídicos para a administração institucional de conflitos no espaço público. Análise
crítica de políticas públicas propostas para o executivo e para o judiciário. Ética no serviço
público: comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade
em serviço.
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CARGO 44: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação,
materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal.
Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta
Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos.
Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia
cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento
terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia
ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – Positivistas,
Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos,
fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico –
ocupacional. Trabalho Social com famílias. Construção Social da Violência. Princípios da
Intersetorialidade. Trabalho Rede. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o
8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB n.o 9394/96.
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