EDITAL nº. 001/2018 – PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR
1. Leitura e compreensão de texto. 2. Variação linguística. 3. Tipologias textuais: narração, descrição, dissertação, injunção, predição e diálogo.
4. Gêneros textuais. 5. Coerência e coesão. 6. Concordância nominal e verbal. 7. Organização sintática do período: sintaxe do período simples
e composto. 8. Colocação pronominal. 9. Pontuação. 10. Ortografia. 11. Acentuação gráfica (de acordo com a nova ortografia).

CARGO

ADMINISTRADOR

ADVOGADO /
ASSESSOR
JURÍDICO

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Administração na atualidade: as organizações e seu ambiente; 2. Gestão Pública 3. Teoria das Organizações; 4. Processo
grupal nas organizações: comunicação interpessoal e intergrupal; 5. Ética na Administração Pública; 6. Gestão de Pessoas:
Recrutamento e Seleção de Pessoas, Modelagem de Cargos, Avaliação de Desempenho, Programas de Incentivos, Benefícios
e Serviços, Treinamento de Pessoal, Desenvolvimento de Pessoas, Segurança e Qualidade de Vida; 7. Dinâmica das
organizações: motivação e liderança, descentralização, delegação e processo decisório; 8. Lei de Responsabilidade Fiscal:
princípios, limites e controle das despesas com pessoal e transparência; 9. Planejamento organizacional: Planejamento
Estratégico, Tático e Operacional; 10. Processos de Licitação e Contratos: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao direito administrativo. Origem e objeto do direito administrativo. Os diferentes
critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Sistemas administrativos:
sistema inglês, sistema francês e sistema adotado no Brasil. 2 Administração pública. Administração pública em sentido amplo e
em sentido estrito. Administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Princípios expressos e implícitos da
administração pública. Administração pública na Constituição Federal. 3 Regime jurídico-administrativo. Conceito. Supremacia do
interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. 4 Organização administrativa. Centralização,
descentralização, concentração e desconcentração. Administração direta. Conceito. Órgão público: conceito; teorias sobre as
relações do Estado com os agentes públicos; características; e classificação. Administração indireta. Conceito. Autarquias.
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Agências reguladoras. Agências executivas. Fundações públicas. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Consórcios
públicos. Serviços sociais autônomos; entidades de apoio; organizações sociais; organizações da sociedade civil de interesse
público. 5 Atos administrativos. Conceito. Fatos da administração, atos da administração e atos administrativos. Requisitos ou
elementos. Atributos. Classificação. Atos administrativos em espécie. O silêncio no direito administrativo. Extinção dos atos
administrativos: revogação, anulação e cassação. Convalidação. Vinculação e discricionariedade. Atos administrativos nulos,
anuláveis e inexistentes. Decadência administrativa. 6 Poderes e deveres da Administração Pública. Poder regulamentar. Poder
hierárquico. Poder disciplinar. Poder de polícia. Dever de agir. Dever de eficiência. Dever de probidade. Dever de prestação de
contas. Abuso do poder. 7 Serviços públicos. Legislação pertinente. Lei nº 8.987/1995 e suas alterações. Lei nº 11.079/2004 e
suas alterações (parceria público-privada). Parcerias entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil. Lei nº
13.019/2014 e suas alterações. Delegação: concessão, permissão e autorização. Classificação. Princípios. Remuneração.
Usuários. Participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Lei Federal nº 13.460/2017. O papel
das ouvidorias. 8 Intervenção do Estado na propriedade. Conceito. Fundamento. Modalidades. Limitação administrativa. Servidão
administrativa. Ocupação temporária. Requisição administrativa. Tombamento. Desapropriação. Licitações. Legislação
pertinente. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. Decreto
nº 7.892/2013 e suas alterações (Sistema de Registro de Preços). Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de
Contratações Públicas). Fundamentos constitucionais. Disposições doutrinárias. Conceito. Objeto e finalidade. Destinatários.
Princípios. Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Tipos. Procedimento. Anulação e revogação. 9 Sanções
administrativas. Contratos administrativos. Responsabilidade contratual. Legislação pertinente. Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações. Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto nº 6.017/2007 (consórcios públicos). Disposições doutrinárias.
Conceito. Características. Vigência. Alterações contratuais. Execução, inexecução e rescisão. Convênios e instrumentos
congêneres. Consórcios públicos. 10 Controle da administração pública. Conceito. Controle exercido pela administração pública.
Controle legislativo. Controle judicial. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Controle Social. Limites e
perspectivas do controle. Improbidade administrativa. Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. Disposições doutrinárias aplicáveis.
12 Agentes públicos. Disposições constitucionais aplicáveis. Disposições doutrinárias. Conceito. Espécies. Cargo, emprego e
função pública. Provimento. Vacância. Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. Remuneração. Direitos e deveres.
Responsabilidade. Processo administrativo disciplinar. Regime de previdência. 15 Bens públicos. Conceito. Classificação.
Características. Espécies. Afetação e desafetação. Aquisição e alienação. Uso dos bens públicos por particular. 16
Responsabilidade civil do Estado. Evolução histórica. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado.
Responsabilidade por ato comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos para a demonstração da
responsabilidade do Estado. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. Reparação do dano. Direito de
regresso. Responsabilidade primária e subsidiária. Responsabilidade do Estado por atos legislativos. Responsabilidade do Estado
por atos judiciais. 17 Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional. Meio
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ambiente como direito fundamental. Princípios estruturantes do estado de direito ambiental. Competências ambientais legislativa
e material. Lei Complementar nº 140/2011. Deveres ambientais. Instrumentos jurisdicionais. Ação civil pública, ação penal pública,
mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental. Função ambiental pública e privada.
Função social da propriedade. Art. 225 da Constituição Federal de 1988. 2 Conceito de meio ambiente e seus aspectos. 3
Princípios de direito ambiental. Prevenção, precaução, poluidor‐pagador e usuário‐pagador, protetor‐recebedor, cooperação,
informação, participação, equidade intergeracional. Princípios da tutela do patrimônio cultural. Cooperação, solidariedade,
participação e informação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível com a natureza do bem, pró‐monumento,
valorização sustentável. 4 Política Nacional de Meio Ambiente. Objetivos. Instrumentos de proteção (técnicos e econômicos).
SISNAMA: estrutura e funcionamento. Lei nº 6.938/1981 e suas alterações. Decreto nº 99.274/1990. Resolução do CONAMA nº
1/1986 e suas alterações (Relatório de Impacto Ambiental ‐ EIA‐RIMA). Resolução do CONAMA nº 237/1997 (Licenciamento
Ambiental). Resolução do CONAMA nº 378/2006 e suas alterações (empreendimentos potencialmente causadores de impacto
ambiental nacional ou regional). 5 Recursos hídricos. Lei nº 9.433/1997 e suas alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos). Resolução do CNRH nº 16/2001. Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 6 Lei nº 12.305/2010 e suas alterações (Política Nacional de Resíduos
Sólidos). 7 Lei nº 11.445/2007 e suas alterações (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). 8 Recursos florestais. Lei nº
12.651/2012 e suas alterações. Resoluções do CONAMA nº 302/2002 e 303/2002 e suas alterações. Lei nº 11.284/2006 e suas
alterações (Gestão de florestas públicas). Significado de gestão e de concessão florestal. 9 Espaços territoriais especialmente
protegidos. Áreas de preservação permanente e reserva legal. Lei nº 9.985/2000 e suas alterações (SNUC). Tipos de unidades,
objetivos e categorias. 10 Política urbana. Diretrizes, instrumentos e competência. Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Lei
nº 10.257/2001 e suas alterações. 11 Responsabilidades. Efeito, impacto e dano ambiental. Poluição. Responsabilidade
administrativa, civil e penal. Tutela processual. STF, STJ e tribunais de justiça estaduais. Crimes ambientais: espécies e sanções
penais previstas. Lei nº 9.605/1998 e suas alterações. Decreto nº 6.514/2008 e suas alterações. 12 Lei Complementar Municipal
nº 29/2002 e suas alterações (Código Municipal de Meio Ambiente). 13 Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO CIVIL
E DIREITO EMPRESARIAL: I DIREITO CIVIL. 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vigência, aplicação,
obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. Aplicação das leis no tempo. Aplicação das leis no espaço. 2 Pessoas
naturais. Conceito. Início da personalidade. Personalidade. Capacidade. Direitos da personalidade. Nome civil. Estado civil.
Domicílio. Ausência. 3 Pessoas jurídicas. Disposições Gerais. Conceito e elementos caracterizadores. Constituição. Extinção.
Capacidade e direitos da personalidade. Domicílio. Sociedades de fato. Associações. Fundações. Grupos despersonalizados.
Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. Diferentes classes. Bens
Corpóreos e incorpóreos. Bens no comércio e fora do comércio. 5 Fato jurídico. 6 Negócio jurídico. Disposições gerais. Elementos.
Representação. Condição, termo e encargo. Defeitos do negócio jurídico. Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade do
negócio jurídico. Simulação. 7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9 Prova do fato jurídico. 10 Obrigações.
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Elementos Princípios. Boa‐fé. Obrigação complexa (a obrigação como um processo). Obrigações de dar. Obrigações de fazer e
de não fazer. Obrigações alternativas e facultativas. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Obrigações solidárias. Obrigações civis
e naturais, de meio, de resultado e de garantia. Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. Obrigações puras e
simples, condicionais, a termo e modais. Obrigações líquidas e ilíquidas. Obrigações principais e acessórias. Transmissão das
obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações. 11 Contratos. Princípios. Contratos em
geral. Disposições gerais. Interpretação. Extinção. Espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13
Responsabilidade civil. 14 Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 Direitos reais. Disposições gerais. Propriedade.
Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direito do promitente comprador. 17 Direitos reais de garantia. Características.
Princípios. Penhor, hipoteca e anticrese. 18 Direito das sucessões. Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão
testamentária. Inventário e partilha. 19 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Direito das relações de consumo). Consumidor.
Direitos do consumidor. Fornecedor, produto e serviço. Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos.
Práticas comerciais. Proteção contratual. 20 Lei nº 6.766/1979 e suas alterações (Parcelamento do solo urbano). 21 Lei nº
6.015/1973 (Registros Públicos). Noções gerais, registros, presunção de fé pública, prioridade, especialidade, legalidade,
continuidade, transcrição, inscrição e averbação. Procedimento de dúvida. 22 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do
Idoso). 23 Lei nº 8.245/1991 e suas alterações (Locação de imóveis urbanos). Disposições gerais, locação em geral, sublocações,
aluguel, deveres do locador e do locatário, direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, penalidades civis, nulidades,
locação residencial, locação para temporada, locação não residencial. 24 Direitos autorais. 25 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção. 26 Lei nº 13.146/2015 e
suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). 27 Jurisprudência dos tribunais superiores. II DIREITO
EMPRESARIAL. 1 Fundamentos do direito empresarial. Teoria da empresa. Empresário: conceito, caracterização, inscrição,
capacidade; empresário individual; pequeno empresário. Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações (microempresa e
empresa de pequeno porte) e suas alterações. Prepostos do empresário. Institutos complementares: nome empresarial,
estabelecimento empresarial, escrituração. 2 Registro de empresa. Órgãos de registro de empresa. Atos de registro de empresa.
Inatividade da empresa. Empresário irregular. Lei nº 8.934/1994 e suas alterações. 3 Títulos de crédito. Classificação dos títulos
de crédito: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, endosso e aval. 4 Ação cambial. Ação de regresso.
Inoponibilidade de exceções. Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. Embargos do devedor. Ação de anulação e
substituição de título. 5 Protesto de títulos e outros documentos de dívida: legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações
judiciais envolvendo o protesto. 6 Direito societário. Sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. Sociedades
simples e empresárias. Personalização da sociedade empresária. Sociedade irregular. Regime jurídico dos sócios. Sociedade
limitada. Sociedade anônima. Dissolução, liquidação e extinção das sociedades. 7 Direito falimentar. Lei nº 11.101/2005. Teoria
geral do direito falimentar. Processo falimentar. Pessoa e bens do falido. Regime jurídico dos atos e contratos do falido. Regime
jurídico dos credores do falido. Recuperação judicial. Recuperação extrajudicial. 8 Jurisprudência dos tribunais superiores.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 e suas alterações (Código de Processo Civil). 2 Normas processuais civis.
3 Jurisdição. 4 Ação. Conceito, natureza, elementos e características. Condições da ação. Classificação. 5 Pressupostos
processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do processo. Capacidade processual e postulatória. Deveres das partes e procuradores.
Procuradores. Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de terceiros. 10 Poderes, deveres e
responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia Pública. 13 Defensoria pública. 14 Atos processuais. Forma dos
atos. Tempo e lugar. Prazos. Comunicação dos atos processuais. Nulidades. Distribuição e registro. Valor da causa. 15 Tutela
provisória. 16 Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença.
Procedimento comum. Disposições Gerais. Petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de conciliação ou de
mediação. Contestação, reconvenção e revelia. Audiência de instrução e julgamento. Providências preliminares e de saneamento.
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Sentença e coisa julgada. Cumprimento da sentença. 18 Procedimentos
Especiais. 19 Procedimentos de jurisdição voluntária. 20 Processos de execução. 21 Processos nos tribunais e meios de
impugnação das decisões judiciais. 22 Livro Complementar. 23 Disposições finais e transitórias. 24 Mandado de segurança. 25
Ação popular. 26 Ação civil pública. 27 Ação de improbidade administrativa. 28 Reclamação constitucional. 29 Lei nº 9.099/1995
e suas alterações (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). 30 Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública). 31 Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. Conceito, objeto, elementos
e classificações. Supremacia da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das normas
constitucionais. 2 Poder constituinte. Características. Poder constituinte originário. Poder constituinte derivado. 3 Princípios
fundamentais. 4 Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Habeas corpus, mandado de
segurança, mandado de injunção e habeas data. Direitos sociais. Direitos políticos. Partidos políticos. 5 Organização do Estado.
Organização político-administrativa. Estado federal brasileiro. A União. Estados federados. Municípios. O Distrito Federal.
Territórios. Intervenção federal. Intervenção dos estados nos municípios. 6 Administração Pública. Disposições gerais. Servidores
públicos. 7 Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poder Legislativo. Poder Executivo. Poder
Judiciário. Regime de Precatórios. 8 Funções essenciais à Justiça. Ministério Público. Advocacia Pública. Advocacia e Defensoria
Pública. 9 Controle da constitucionalidade. Sistemas gerais e sistema brasileiro. Controle incidental ou concreto. Controle abstrato
de constitucionalidade. Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas. Ação declaratória de
constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação direta de
inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Controle concreto e abstrato de
constitucionalidade do direito municipal. 10 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 11 Sistema Tributário Nacional.
Princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Impostos da União, dos Estados e dos municípios. Repartição das receitas
tributárias. 12 Finanças públicas. Normas gerais. Orçamentos. 13 Ordem econômica e financeira. Princípios gerais da atividade
econômica. Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 14 Sistema Financeiro Nacional. 15 Ordem social. 16
Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Princípios e
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fontes do direito do trabalho. 2 Direitos constitucionais dos trabalhadores (Art. 7º da Constituição Federal). 3 Relação de trabalho
e relação de emprego. Requisitos e distinção. 4 Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu. Empregado e empregador (conceito
e caracterização). Poderes do empregador no contrato de trabalho. 5 Grupo econômico. Sucessão de empregadores.
Responsabilidade solidária. 6 Contrato individual de trabalho. Conceito, classificação e características. 7 Alteração do contrato de
trabalho. Alteração unilateral e bilateral. O jus variandi. 8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Caracterização e
distinção. 9 Rescisão do contrato de trabalho. 10 Aviso prévio. 11 Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Formas de
estabilidade. 12 Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Períodos de descanso. Intervalo para repouso e alimentação.
Descanso semanal remunerado. Trabalho noturno e trabalho extraordinário. Sistema de compensação de horas. 13 Férias. Direito
a férias e sua duração. Concessão e época das férias. Remuneração e abono de férias. 14 Salário e remuneração. 15 Equiparação
salarial. Princípio da igualdade de salário. Desvio de função. 16 FGTS. 17 Prescrição e decadência. 18 Segurança e medicina no
trabalho. CIPA. Atividades insalubres ou perigosas. 19 Direito coletivo do trabalho. Convenção nº 87 da OIT (liberdade sindical).
Organização sindical. Conceito de categoria. Categoria diferenciada. Convenções e acordos coletivos de trabalho. 20 Direito de
greve e serviços essenciais. 21 Procedimentos nos dissídios individuais. Reclamação. Jus postulandi. Revelia. Exceções.
Contestação. Reconvenção. Partes e procuradores. Audiência. Conciliação. Instrução e julgamento. Justiça gratuita. 22 Provas
no processo do trabalho. 23 Recursos no processo do trabalho. Disposições gerais. Efeitos suspensivo e devolutivo. Recursos
no processo de cognição. Recursos no processo de execução. 24 Processos de execução. Liquidação. Modalidades da execução.
Embargos do executado ‐ impugnação do exequente. 25 Prescrição e decadência no processo do trabalho. 26 Competência da
justiça do trabalho. 27 Rito sumaríssimo no dissídio individual. 28 Ação rescisória no processo do trabalho. 29 Mandado de
segurança. Cabimento no processo do trabalho. 31 Dissídios coletivos. 32 Jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais
de conta e dos tribunais regionais do trabalho. 33 Súmulas e orientações jurisprudenciais. DIREITO FINANCEIRO: 1 Direito
financeiro. Conceito e objeto. Direito financeiro na Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento público. Conceito, espécies e
natureza jurídica. Princípios orçamentários. Leis orçamentárias. Espécies e tramitação legislativa. Lei nº 4.320/1964 e suas
alterações. Fiscalização financeira e orçamentária. 3 Despesa pública. Conceito e classificação de despesa pública. Disciplina
constitucional dos precatórios. 4 Receita pública. Conceito, ingresso e receitas. Classificação das receitas públicas. 5 Lei de
responsabilidade fiscal. Planejamento. Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. Dívida
e endividamento. Gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização. Disposições preliminares, finais e transitórias. 6
Crédito público. Conceito e classificação de crédito público. Natureza jurídica. Controle, fiscalização e prestação de contas.
Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e conversão. 7 Dívida pública. 8 Jurisprudência
dos tribunais superiores. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1 Seguridade social. Organização e princípios. 2 Custeio da seguridade
social. Receitas, contribuições sociais, salário‐de‐contribuição. 3 Regime geral de previdência social. Segurados e dependentes.
Filiação e inscrição. Carência. Espécies de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas. Salário‐de‐benefício. Renda
mensal inicial. Reajustamento e revisão. Prescrição e decadência. Acumulação de benefícios. Justificação. Ações judiciais em
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matéria previdenciária. Acidente de trabalho. 4 Regime próprio de previdência dos servidores públicos. 5 Contagem recíproca de
tempo de contribuição e compensação financeira. 6 Previdência complementar. 7 Jurisprudência dos tribunais superiores.
1. Código de Ética Profissional do/a assistente social - Atualizado em 13.3.1993, com alterações introduzidas pelas Resoluções
CFESS n.290/94, 293/94, 333/96 e 594/11. 2. Constituição Federal, artigos de 194, 195, 201, 203 e 204. 3. Determinantes
históricos do Serviço Social e Questão Social no contexto brasileiro contemporâneo.5. Estatuto da Criança e do Adolescente LEI Nº 8.069, de 1990 (com as alterações pela LEI Nº 13.257, de 2016).6. Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/2003 (com as
alterações). 7. Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8.742/93 (com as alterações pela LEI Nº 12.435, de 2011 e dispõe sobre
a organização da Assistência Social). 8. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão – com as modificações decorrentes da
aprovação da Lei 12.317/10. 9. Norma Operacional Básica da Assistência Social / Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012) – Resolução CNAS nº33/2012 que aprova a NOB/SUAS 2012. 10. Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Política de Assistência Social. 11. Política Nacional de Assistência Social – PNAS
CONTABILIDADE PÚBLICA: 1.Conceito, objeto e regime. 2.Campo de aplicação. 3.Princípios orçamentários. 4.Processo
orçamentário: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 5.Classificação orçamentária:
classificação institucional; funcional; programática; econômica; por fonte de recursos. Receitas e despesas extraorçamentárias.
Estágios da receita e da despesa públicas. 6.Execução orçamentária, financeira e contábil. 7. Créditos Adicionais: conceito,
classificação, créditos suplementares, especiais e extraordinários. 8. Função e funcionamento das contas: previsão e realização
da receita, fixação e execução da despesa. 9. Fases de execução da despesa. Endividamento: dívida pública fundada, dívida
mobiliária, contratações de operações de crédito, operações de crédito por antecipação da receita, restos a pagar, limites e
restrições. 10. Suprimento de fundos. 11. Despesa de exercícios anteriores. 12. Encerramento do exercício financeiro.
13.Resultado orçamentário. 14.Lei Federal nº 4.320/1964. 15. Lei Complementar nº 101/2000. Decreto nº 93.872/1986 (toda
legislação com alterações e atualizações). 16. Administração financeira e orçamentária. 17.Orçamento público. 18.Orçamento
público no Brasil. 19.O ciclo orçamentário. 20. Orçamento-programa. 21. Planejamento no orçamento-programa. 22. Orçamento
na Constituição Federal. 23. Licitações (Lei n° 8.666/93 e suas atualizações): objetivos, objeto, princípios, modalidades, condições
e critérios para habilitação e julgamento, tipos de licitação e sanções. 24. Prestação de contas. 25. Controles na administração
pública: interno e externo. 26. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Contabilidade Geral: 27.Princípios
Contábeis. 28.Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de
escrituração, conciliação de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita e despesa. 29.Estrutura conceitual básica da
contabilidade. 30. Plano de contas. 31.Procedimentos básicos de escrituração. 32. Patrimônio: componentes, equação
fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 33. Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos,
modificativos e mistos. 34. Livros obrigatórios e auxiliares. 35. Procedimentos contábeis diversos. 36. Conciliação e análise de
contas patrimoniais e de resultado. 37. Folha de pagamento. 38. Depreciação. 39. Amortização. 40. Apuração de resultado. 41.
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Demonstrações contábeis. Lei nº 6.404/1976 (toda legislação com alterações e atualizações). 42. Análise das demonstrações
contábeis: horizontal, vertical, índices de liquidez, de endividamento, de lucratividade e de rotatividade. MATEMÁTICA
FINANCEIRA: 43. Juros simples. 44. Juros compostos. 45. Descontos. 46. Taxas de juros. 47. Séries de pagamento. 48. Sistemas
de amortização. AUDITORIA 49. Noções básicas de auditoria independente e interna. 50. Normas e conceitos de auditoria e da
pessoa do auditor. 51. Natureza e campo de atuação da auditoria. 52.Procedimentos e técnicas de trabalho. 53.Auditoria Externa
e interna. 54. Relatórios e Pareceres de auditoria. 55.Testes e procedimentos de auditoria.
1. Estrutura da Assistência à Saúde no Brasil e a Reforma Administrativa do Sistema de Saúde para o SUS. 2. Políticas de saúde:
Sistema Único de Saúde. 3. Conceitos básicos de epidemiologia. 4. Teoria sobre a relação causal saúde doença. 5. Código de
ética da profissão farmacêutica. 6. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 7. Política Nacional de Medicamentos. 8.
Política Nacional de Saúde para os Povos Indígenas. 9. Planejamento e gestão da Assistência Farmacêutica. 10. Uso racional de
medicamentos: conceitos e estratégias. Ciclo logístico. Monitoramento e avaliação. 11. Avaliação econômica: custo-benefício,
custo-utilidade e custo-efetividade. 12. Vias de administração de medicamentos. 13. Cálculos farmacêuticos. 14. Portaria 344/98
– legislação vigente. 15, Ciclo da Assistência Farmacêutica. 16. Estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. 17.
Aquisição de medicamentos e correlatos em instituição pública – legislação vigente. 18. Comissão de Farmácia e terapêutica –
padronização de medicamentos e farmacovigilância. 19. Boas práticas de distribuição de produtos farmacêuticos – legislação
vigente. 20. Farmacocinética. 21. Bioequivalência e biodisponibilidade de fármacos. 22. Interação medicamentosa. 23.
Biossegurança. 24. Bioquímica
Clínica: Determinações bioquímicas no sangue. Análise de urina. 25. Microbiologia Clínica: Fontes de material. Meios de cultura.
Antibiograma. 26. Parasitologia Clínica: Métodos de pesquisa de parasitos na urina, sangue e tecidos. 27. Helmintos e
Protozoários. 28. Hematologia Clínica: Hemograma, Leucograma, Plaquetograma, Hemossedimentação, Testes de Coagulação.
29. Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano: Portaria MS nº. 518/04. Técnicas de coleta, conservação e transporte
de amostra de água tratada e bruta. Técnicas de biossegurança em laboratório. 30. Técnicas de laboratório: Análises dos
parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Noções de espectrofotometria, cromatografia gasosa e líquida. 31. Gestão da
Qualidade em laboratório (Norma ABNT NBR/ISO 17025/05): Requisitos técnicos e gerenciais.
1.Políticas Públicas de Saúde no Brasil: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde – SUS :
princípios e diretrizes do SUS, Controle Social, Financiamento do SUS, as atribuições municipais no campo da saúde pública,.2.
Estratégia Saúde da Família, Redes de Atenção em Saúde. Política Nacional de saúde Bucal. Modelos Assistenciais em Saúde
Bucal. Vigilância em Saúde Bucal. Planejamento e Avaliação em saúde Bucal. Código de Ética da Odontologia. 3. Biossegurança
e controle de infecção cruzada no consultório. 4. Farmacologia Odontológica (terapêutica medicamentosa) anti-inflamatórios,
antibióticos, analgésicos, ansiolíticos, anestésicos, fluoretos e antissépticos.5. Técnicas radiográficas intrabucais e diagnóstico
por imagem. 6. Técnicas anestésicas aplicadas à clínica odontológica adulta e pediátrica, complicações anestésicas, indicações
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e contraindicações. 7. Diagnóstico, etiologia e tratamento de doenças bucais: cárie, doença periodontal, doenças pulpares e
apicais, oclusopatias, câncer bucal, patologias ósseas, infecções na cavidade oral, manifestação oral de doenças sistêmicas.8.
Cirurgia em dentes permanentes e decíduos: técnicas acidente e complicações.9. Urgência e emergência em odontologia.10.
Traumatismos dentários decíduos e permanentes.11. Manejo de pacientes com comprometimento sistêmico. 12.Atendimento
Odontológico a pacientes com necessidades especiais.13. Dentística: técnicas, materiais restauradores e protetores do complexo
dentino pulpar. 14. Tratamento Restaurador Atraumático, preparo cavitário minimamente invasivo. 15. Selantes.
16.Hipersensibilidade e lesões cervicais.17. Oclusão. 18. Exames complementares na prática odontológica.
1.Pedagogia como campo científico: objeto de estudo da pedagogia, diferenças entre Pedagogia e Ciências da Educação. 2.
Organização do trabalho pedagógico na escola. 3. Desafios do pedagogo(a) no Século XXI. 4. Processos de Ensino e de
Aprendizagens: Teorias, concepções e tendências pedagógicas. 5.Teorias das aprendizagens. 6. Planejamento de ensino. 7.
Concepções avaliativas e instrumentos de avaliação.8. Objetivos Educacionais e de Ensino. 9.Conteúdos de ensino e
interdisciplinaridade.10. Reflexões sobre práticas pedagógicas na escola. 11. Gestão escolar e Políticas Pedagógicas:
Fundamentos e processos construtivos do Projeto Político Pedagógico. 12. Gestão Escolar Participativa, O papel do pedagogo(a)
no âmbito da gestão democrática, Princípios e funções dos Colegiados Escolares. 13. Legislação Educacional. Currículo:
14.Teoria e aspectos legais. 15. Plano Nacional de Educação. 16. Projetos de intervenções pedagógicas. 14. Orientação
Educacional: Orientação do Aluno: valores, atitudes, relacionamento; Projeto de vida e planejamento de estudos. 15. Orientação
à família; rotinas pedagógicas voltadas aos encaminhamentos e acompanhamento de alunos no contexto da diversidade. 16.
Resolução de Conflitos. 17.Formação Continuada dos profissionais da educação. 19. As discussões contemporâneas no contexto
das políticas públicas educacionais – diversidade, tecnologias, protagonismo, desenvolvimento científico, autonomia, linguagem.
Aspectos Legais voltados a Educação Física nos espaços de promoção à saúde. 2. Concepção de Educação, Saúde e Lazer. 3.
Educação, Saúde e Cultura. 4 O Papel do Educador Físico na sociedade. 5. Concepções de Planejamento/Plano de Ação:
Conceitos, e tipologias. 6. Educação Física: Dimensões históricas da Educação Física. 7. Dimensões filosóficas, antropológicas
e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física. 8. Esporte, mídia e os desdobramentos
na Educação Física. 9. As questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física.10. Corpo, sociedade e a construção da
cultura corporal de movimento. 11. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas
resultantes da atividade física. 12. Nutrição e atividade física; 13. Socorros de urgência aplicados à Educação Física.14. Conceito
de saúde. 13. Atividade física para a promoção a saúde. 14. Atividade física e saúde. 15. Nutrição e saúde.16. Benefícios da
atividade física. 17. Sedentarismo e as consequências. 18. Jogos cooperativos. 19. Jogos Competitivos. 20. Jogos competitivos
x jogos cooperativos. 21.Lazer e animação cultural. 22. Lazer e o deficiente. 23. Lazer e as crianças e adolescentes. 24. Lazer e
o idoso.
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ENFERMEIRO

1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).1. Reforma Sanitária e evolução histórica das políticas de Saúde no Brasil. 2.Princípios
doutrinários e organizativos: bases legais e normatização; financiamento; aspectos teóricos, programas e políticas. 3. Redes de
Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS: atributos, elementos, funções e redes prioritárias.4. Participação e Controle Social no
SUS. 6. Desafios atuais do SUS. PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 5. Código de Ética e Lei do Exercício
Profissional da Enfermagem.6. Entidades de Classe na Enfermagem. 7. O processo de trabalho em saúde e em enfermagem:
Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Processo de comunicação: relacionamento interpessoal e terapêutico, meios
de comunicação nos serviços de saúde, registro de enfermagem. 9. Estatuto do Idoso; Estatuto da criança e do adolescente
(ECA). BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM 10.Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção
Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS): conceitos, causas, prevenção, controle, indicadores e tratamento.11. Medidas de
Biossegurança e Práticas em Segurança do Paciente nos serviços de saúde; Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP).12. Norma Regulamentadora no 32 do Ministério do Trabalho. 13. Centro de Material e Esterilização: métodos, técnicas,
soluções usadas, processos de limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, monitoramento do processo de esterilização e
armazenamento. Manuseio de materiais estéreis.14.Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA. 16. Vigilância em Saúde; Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde pública nos serviços de saúde. 17. Epidemiologia, vigilância, prevenção e controle das doenças transmitidas por alimentos,
doenças infecciosas e parasitárias, doenças relacionadas ao trabalho e doenças e condições crônicas no Brasil e no mundo;
acidentes e violência. 18. Epidemiologia: transição epidemiológica e demográfica no Brasil e no mundo, Sistemas de Informação
em Saúde e Indicadores de saúde. 20. Programa Nacional de Imunização (PNI): calendários atuais de vacinação, rede de frio e
cuidados de enfermagem na conservação, transporte e administração de vacinas. Eventos adversos relacionados às vacinas;
Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). 21. Estratégia amamenta e alimenta Brasil/ Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A. 22. Planejamento, gerenciamento e avaliação das ações de saúde. ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM A CLIENTE EM TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO. 23. Semiologia e semiotécnica aplicada a Enfermagem
- Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos com problemas nos sistemas respiratório, digestório,
cardiovascular, endócrino e metabólico, neurológico, hematológico e imunológico, musculoesquelético e articular, genitourinário
e tegumentar. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E EM
ESTADO GRAVE.24. Cuidados de enfermagem em acidentes que caracterizam situações de urgência e emergência.25. Suporte
Básico (SBV) e Avançado de Vida (SAV).
26.Assistência de enfermagem nas emergências neurológicas e cardiovasculares. 27. Cuidados de enfermagem ao paciente em
Unidade de terapia intensiva ou semi intensiva. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER, À CRIANÇA, AO
ADOLESCENTE, AO HOMEM E AO IDOSO. 28. Rede cegonha. 29. Planejamento familiar e direito reprodutivo. 30. Pré-natal.
31. Trabalho de parto e parto: processo de trabalho de parto e parto normal. 32. Complicações na gravidez, no parto e no
puerpério. 33. Climatério e Menopausa. 34. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). 35. Assistência
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de enfermagem à criança (recém-nascido, lactente, pré-escolar e escolar) e ao adolescente na atenção básica, de média e alta
complexidade. 36. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. 37. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho,
do coraçãozinho e da língua. 38. Saúde bucal. 39. Alimentação da criança e do adolescente. 40. Política Nacional de Atenção
Integral da Saúde do Homem/PNAISH. 41. Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Idoso. ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL.42.Políticas de Saúde Mental no Brasil. 43. Assistência de enfermagem aos pacientes
portadores de transtornos mentais e/ou em abuso e dependência de substâncias psicoativas.
1.Projetos de obras civis: Estruturais (concreto, aço e madeira). 2.Fundações. Instalações elétricas e
4.Ventilação/exaustão. Ar condicionado. 5.Telefonia. 6.Prevenção contra Incêndio. 7.Estação de tratamento de água. 8.Estação
de tratamento de esgoto. Estação elevatória de água. Estação elevatória de esgoto.9. Materiais de Construção Civil: Aglomerantes
- gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Argamassa. Concreto: dosagem, tecnologia do concreto. Aço e madeira. Materiais
cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. 10.Planejamento, controle e orçamento de obras: Elaboração de orçamentos de projetos.11.
Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços. 12.Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de
custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais. 13.Levantamento de quantidades. 14.Planejamento e elaboração de
cronograma físico-financeiro, rede PERT-CPM e histograma de mão de obra. 15.Operação e controle de obra. 16.Procedimentos
gerenciais e acompanhamento de obras.17. Vistoria e elaboração de pareceres. 18.Topografia e terraplenagem: Locação de
obras. 19.Planimetria e altimetria. Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e
tubulões), sondagens e escoramentos. 20. Alvenarias. Estruturas e concreto, aço e madeira. Coberturas e impermeabilização.
21.Esquadrias. 22. Pisos e revestimentos. 23. Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia).24. Isolamento térmico.
25.Drenagem, noções de hidráulica, noções de hidrologia. 26.Geotecnia: mecânica dos solos e obras de terra. Saneamento
básico e saneamento ambiental (disposição de resíduos, aterros sanitários etc.).27. Infraestrutura urbana e rural. 28.Legislação
e engenharia legal: Legislação pertinente às edificações, inclusive às normas técnicas para elaboração, execução e fiscalização
de projetos, obras e serviços de engenharia. Licitações e contratos: legislação específica para obras de engenharia civil. 29.
Noções de segurança do trabalho. 30. Norma Regulamentadora no 18 do Ministério do Trabalho, Normas de segurança do
trabalho aplicadas à construção civil. 31. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ABNT NBR
9050. Noções de legislação ambiental. 32. Informática aplicada à engenharia: Noções de projeto assistido por computador
(AutoCAD), MS Project, planilhas eletrônicas (Excel). 33. Elaboração de estudos preliminares, estudos de gerenciamento de
riscos, termos de referências e projetos básicos para a contratação de obras e serviços por escopo ou continuados. 34. Gestão e
Fiscalização de Contratos por escopo ou continuados: legislação referente à gestão e fiscalização de contratos (Lei federal n°
8.666/1993; Lei federal no 10.520/2002; Instrução Normativa Técnica n° 005/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão).
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ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA.1 Política Nacional de Assistência Farmacêutica e Política Nacional de
Medicamentos. 2 . Sistema nacional de gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) e Programa nacional de qualificação da
assistência farmacêutica (Qualifar SUS).4. Uso racional de medicamentos. 5. Intervenção farmacêutica e otimização da
farmacoterapia. 6. Modelos de seguimento farmacoterapêutico, problemas relacionados a medicamentos e atribuições clínicas
do farmacêutico. FARMACOLOGIA E FARMACOEPIDEMIOLOGIA. 8. Dimensionamento e controle de estoques. Padronização
de Medicamentos.9.Sistemas de distribuição de medicamentos: importância, aspectos econômicos e financeiros. 10.
Farmacocinética: absorção, distribuição e eliminação de drogas. 11.Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas que atuam
em diversos órgãos e sistemas. 12. Vias de administração de medicamentos e formas farmacêuticas. 13. Terapia farmacológica
das infecções microbianas. 14. Terapia farmacológica das doenças crônicas. 15. Quimioterapia das doenças microbianas/
neoplásicas e Parasitárias. 16. Reações adversas a medicamentos. 17. Doenças de notificação compulsória. 18. Gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde. 19. Interações e incompatibilidades medicamentosas. LEGISLAÇÃO. 20. Lei 8080/90 e
8142/90, decreto 7508 de 28 de junho 2011. 21. Lei 13.021 de 2014 e suas atualizações.22. Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de
maio de 1998 e suas atualizações. 23. Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde. 23.
Resolução CFF nº 585, de 29 de agosto de 2013. 24. Resolução RDC nº 67 de 08 de outubro de 2007. 25. Código de ética
farmacêutica.
1. Estrutura da Assistência à Saúde no Brasil e a Reforma Administrativa do Sistema de Saúde para o SUS. 2. Políticas de saúde:
Sistema Único de Saúde. 3. Conceitos básicos de epidemiologia. 4. Teoria sobre a relação causal saúde doença. 5. Código de
ética da profissão farmacêutica. 6. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 7. Política Nacional de Medicamentos. 8.
Política Nacional de Saúde para os Povos Indígenas. 9. Planejamento e gestão da Assistência Farmacêutica. 10. Uso racional de
medicamentos: conceitos e estratégias. Ciclo logístico. Monitoramento e avaliação. 11. Avaliação econômica: custo-benefício,
custo-utilidade e custo-efetividade. 12. Vias de administração de medicamentos. 13. Cálculos farmacêuticos. 14. Portaria 344/98
– legislação vigente. 15, Ciclo da Assistência Farmacêutica. 16. Estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. 17.
Aquisição de medicamentos e correlatos em instituição pública – legislação vigente. 18. Comissão de Farmácia e terapêutica –
padronização de medicamentos e farmacovigilância. 19. Boas práticas de distribuição de produtos farmacêuticos – legislação
vigente. 20. Farmacocinética. 21. Bioequivalência e biodisponibilidade de fármacos. 22. Interação medicamentosa. 23.
Biossegurança. 24. Bioquímica Clínica: Determinações bioquímicas no sangue. Análise de urina. 25. Microbiologia Clínica: Fontes
de material. Meios de cultura. Antibiograma. 26. Parasitologia Clínica: Métodos de pesquisa de parasitos na urina, sangue e
tecidos. 27. Helmintos e Protozoários. 28. Hematologia Clínica: Hemograma, Leucograma, Plaquetograma, Hemossedimentação,
Testes de Coagulação. 29. Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano: Portaria MS nº. 518/04. Técnicas de coleta,
conservação e transporte de amostra de água tratada e bruta. Técnicas de biossegurança em laboratório. 30. Técnicas de
laboratório: Análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Noções de espectrofotometria, cromatografia gasosa e
líquida. 31. Gestão da Qualidade em laboratório (Norma ABNT NBR/ISO 17025/05): Requisitos técnicos e gerenciais.
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1.Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia. 2. Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular. 3. Fisioterapia
Neurofuncional. 4. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador. 5. Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular.6. Fisioterapia em Terapia
Intensiva. 7. Fisioterapia Uroginecológica. 8. Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia. 9. Fisioterapia Aquática. 10. Fisioterapia
Geriátrica e Gerontológica. 11. Legislação Profissional. 12. Fisioterapia Geral (recursos eletrotermofototerápicos e manuais). 13.
Análise e Tratamento do Sistema Locomotor (Cinesiologia e Cinesioterapia). 14. Semiologia Fisioterapêutica (estudadas dentro
de cada módulo específico de cada especialidade da Fisioterapia). 15. Dispositivos auxiliares (órteses e próteses) e amputações.
16. Fisioterapia Dermatofuncional (principalmente queimados e linfedemas).
1. Fonoaudiologia em Saúde Coletiva. 2. Linguagem. 2.1. Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 2.2. Avaliação
e atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e de linguagem (oral e escrita). 2.3. Distúrbios de fluência: avaliação, diagnóstico
e tratamento fonoaudiológico.2.4. Linguagem nos transtornos globais do desenvolvimento. 2.5. Atuação fonoaudiológica nos
distúrbios de fala e linguagem relacionados a lesões cerebrais. 2.6. Comunicação suplementar alternativa: indicação, técnicas e
recursos. 3. Distúrbios neurológicos e Fonoaudiologia.3.1. Alterações neurológicas que acometem a deglutição (disfagias
mecânicas e neurogênicas) e a comunicação (afasias, disartrofonias e apraxias): avaliação, diagnóstico fonoaudiológico e
reabilitação.4. Audição: 4.1. Anatomofisiologia do sistema auditivo.4.2. Avaliação audiológica.4.3. Detecção precoce da
deficiência auditiva - objetivo e métodos. 4.4. Reabilitação do paciente portador de deficiência auditiva: diferentes abordagens e
métodos. 5. Voz. 6. Motricidade orofacial.6.1. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. 7. Atuação fonoaudiológica
hospitalar. 8. Ética e legislação profissional.
1.Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. 2. Código de Ética Profissional. 3.Cuidados
preventivos de saúde: princípios de avaliação e tratamento. 4.Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectocontagiosas da infância.5. Principais doenças cirúrgicas da infância. 6.Doenças cardiovasculares. 7. Doenças
respiratórias.8.Doenças renais; 9. Doenças gastrointestinais. 10. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. 11. Doenças
hematológicas. 12.Doenças metabólicas. 13. Doenças nutricionais. 14. Doenças endócrinas. 15. Doenças do sistema ósseo. 17.
Doenças do sistema imune. 18. Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo.19. DST/AIDS – Medidas Preventivas e
Diagnóstico Diferencial.20.Doenças parasitárias. 21. Doenças neurológicas. 22. Doenças de pele‐tumorais. 23. Urgências e
Emergências. 24. Epidemiologia e Saúde. 25. Medicina Ambulatorial. 26. Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos,
Aleitamento Materno. 27. Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental. 28. Saúde do Idoso. 29. Diabete e Hipertensão.
30. Alcoolismo e Tabagismo. 31 Saúde do Trabalhador. 32 Saúde Ocupacional e Ambiental. 33. Acidentes por animais
Peçonhentos.34 Papel do médico no Programa de Saúde da Família.35. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social.36. Indicadores de saúde. 37.Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária. 38. Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento. 39. Planejamento e
programação local de saúde. 40. Distritos sanitários e enfoque estratégico. 41. Educação em Saúde. 42. Estratégia Saúde da

CARGO
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Família (ESF). 43. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 44. Constituição da República Federativa do Brasil – arts.
196 a 200. 44. Lei Nº 8.080/90. Lei Nº 8.142/90. 45. Portaria MS Nº 2203, de 05 de novembro de 1996.46. Norma Operacional
Básica B SUS 01/96.46. 47. Portaria MS nº 95, de 26.01.2001. 48.Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996. 49. Norma
Operacional da Assistência (NOASSUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais. 50.
Portaria 399/SUS de 22/02/2006, Política Nacional de Atenção Básica, Atenção primária - conceito, atributos e modelos
assistenciais.

MÉDICO
VETERINÁRIO

1.Clínica Médica de Animais de Produção: 1.1. Prescrição de receita. 1.2. Partes da receita. 1.3. Receituário comum e de controle
especial. 1.4. Distúrbios do sistema cardiovascular. 1.5. Distúrbios do sistema respiratório. 1.6. Distúrbios do sistema digestivo.
1.7. Distúrbios do trato urinário. 1.8. Distúrbios endócrinos. 1.9. Distúrbios do sistema reprodutivo. 1.10. Distúrbios da pele. 1.11.
Doenças infecciosas polisistêmicas. 2. Clínica cirúrgica de animais de produção: 2.1.Equilíbrio hidroeletrolítico. 2.2. Anestesia e
analgesia. 2.3. Pré-operatório do paciente. 2.4. Transoperatório. 2.5. Pós-operatório. 2.6. Infecções cirúrgicas. 2.7. Cicatrização
tecidual. 2.8. Hérnias. 2.9. Eventração, evisceração, prolapso e protrusão. 2.10. Intervenções cirúrgicas do tórax. 2.11. Cirurgias
de parede. 2.12. Cirurgia visceral. 2.13. Intervenções cirúrgicas do abdômen. 2.14. Cirurgias de parede. 1.25. Cirurgia visceral. 3.
Defesa Sanitária Animal prevenção, controle e diagnóstico, clínico e laboratorial das principais doenças que afetam a saúde
humana e animal. 4. Doenças de notificação obrigatória. 5. Conhecimentos básicos de epidemiologia e análise de risco. 6.
Doenças infectocontagiosas e zoonoses: 6.1. Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento
e profilaxia; 6.2. Linfadenite caseosa, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Febre Aftosa, Raiva, Brucelose, Tuberculose, Leptospirose,
Salmonelose, Micoplasmose, Doença de Newcastle, Peste Suína Clássica e Peste Suína Africana. 7. Toxicologia e plantas
tóxicas; 8. Doenças parasitárias, nutricionais e metabólicas: 8.1. Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia,
diagnóstico, tratamento e profilaxia. 9. Noções de inspeção de carne e leite: 9.1. Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos,
aves e coelhos; 10. Métodos de conservação dos produtos de origem animal; obtenção higiênica do leite; normas de sanitização,
higiene pessoal, higiene de ambiente, de utensílios, das instalações, higiene do transporte de produtos alimentares de origem
animal. 11. Criação e manejo de animais ruminantes: bovinos, caprinos e ovinos. 12. Criação e manejo de animais monogástricos:
suínos, aves e coelhos. 13. Nutrição animal tipos de alimentos (concentrado proteico e energético), pastagens, técnicas de
silagem e fenação.14. Conhecimentos Técnicos administrativos: SUS e a vigilância à saúde (vigilância sanitária, epidemiológica
e ambiental).
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NUTRICIONISTA

Nutrição Básica 1. Energia, carboidratos, proteínas, lipídios e fibras: classificação, funções, digestão, absorção, metabolismo e
necessidades nutricionais.2 Micronutrientes: vitaminas e minerais. 3. Aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da
vida: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e idosos.4. Rotulagem de alimentos
industrializados; - Técnica dietética. Dioterapia 5. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal; 6. Conduta nutricional
nas principais patologias: obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças renais, distúrbios do trato digestório, câncer,
dislipidemias, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, cirurgias e traumas, nutrição enteral e parenteral; 7. Avaliação
nutricional: composição corporal, parâmetros bioquímicos, consumo alimentar, exame físico. 8.Interação droga-nutriente.
Unidades de Alimentação e Nutrição 8. Funções administrativas em serviço de nutrição e dietética. 9 Aspectos físicos do serviço
de nutrição e dietética. 10. Sistema de distribuição de refeições; - Sustentabilidade na produção de refeições. 11. Gestão de
estoque e custo. 12. Controle higiênico sanitário. 13. Boas práticas de manipulação e procedimentos operacionais padronizados
(POPs). 14. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 15. Doenças transmitidas por alimentos (intoxicações e
infecções alimentares). 16. Legislação sanitária de interesse. 17. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Nutrição
em Saúde Pública 18. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 19. O campo da alimentação e nutrição no Sistema Único de
Saúde. 20. Vigilância em Saúde. 21 Aspectos epidemiológicos das doenças nutricionais (desnutrição energético-proteica,
hipovitaminose A, anemia ferropriva, sobrepeso/obesidade). 22.Educação alimentar e nutricional; - Guia alimentar para a
população brasileira. 23. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS /
PROFESSOR
CIÊNCIAS /
PROFESSSOR ENS.
FUND. II – CIÊNCIAS

Ensino e Aprendizagem em Ciências. 2 Procedimentos didáticos: Projeto didático. O método científico como princípio educativo
no ensino básico; 3. Avaliação: a) Funções: diagnóstica, formativa e somativa; 4. Conteúdos: Conceituais, procedimentais e
atitudinais em Ciências; 5. Princípios norteadores para o ensino de Ciências Naturais. Biologia Molecular: compostos químicos
celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas, Biologia Celular: estrutura e
funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo, Divisão Celular: Mitose e Meiose, Reprodução Humana,
DSTs, Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas,
biosfera, Relações Ecológicas. Teia e Cadeia Alimentar, Noções sobre Evolução: Origem da vida e das espécies, Morfologia e
fisiologia humana. Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos, Biodiversidade: Reino Protista: algas e
protozoários, Noções básicas sobre Vírus, fungos e Bactérias, Reino Animal e Reino Vegetal, Histologia Vegetal – características
gerais da célula vegetal, Fotossíntese, Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido
Nervoso, Substâncias químicas e suas propriedades, Estado físico e as transformações da matéria, Medidas físicas, Grandezas
escalares e vetoriais.
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PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA /
PROFESSOR –
EDUCAÇÃO FÍSICA

1.A história e atuais tendências pedagógicas: da educação física. 2. Processo do movimento humano. 3. Aquisição de habilidades
motoras. 4. Cultura de movimento humano (jogos, ginásticas, esportes, danças lutas e lazer). 5. Educação Física como
instrumento de comunicação e expressão cultural, abordagens da educação físicas escolar (desenvolvimentista, psicomotora e
criticas).6. Avaliação metodológicas de ensino da educação física escolar. 7. A natureza lúdica e educativas do jogo. 7.Teoria
explicativas e o jogo. 8. O esporte como fator educacional.
1.O Ensino e aprendizagem no ensino da geografia. 2. Procedimentos didáticos: projeto Didático.3. A Pesquisa como princípio
educativo em Geografia. 4. Iniciação do conhecimento geográfico: Conceitos básicos da geografia: espaço, território, lugar, região
e paisagem. 5. Como a natureza organizou a biosfera (as águas, as terras emersas, a atmosfera, os climas e as paisagens
vegetais).6. Como, historicamente, os seres humanos vêm modificando a biosfera (as águas, as terras emersas, a atmosfera, os
climas e as paisagens vegetais).7. O espaço brasileiro: O espaço brasileiro: formação territorial, econômica e cultural,
considerando as contribuições do colonizador português, do índio e do negro africano.8. Relação campo/cidade. 9.
Regionalização do espaço brasileiro: semelhanças e diferenças.10. As relações sociais, econômicas e históricas entre as regiões
geográficas, históricas e geoeconômicas brasileiras e dessas regiões com o país/mundo.11. O continente americano: Localização
e orientação geográfica: o Brasil na América (um continente). 12.As fronteiras geográficas (naturais, sociais, políticas, econômicas
e culturais). 13. A organização territorial, econômica e cultural do espaço geográfica americano: as influências dos colonizadores,
das nações indígenas, das civilizações pré-colombianas e dos negros africanos; riquezas naturais: relevo, clima, vegetação,
hidrografia e os recursos minerais. 14. O espaço mundial e revolução técnico-cientifica. 15. As fronteiras geográficas e a
globalização: As diferenças socioculturais no oriente e ocidente, conflitos étnicos e culturais. 16. O consumo e o consumismo (a
degradação do meio ambiente planetário).17. O Conhecimento e a tecnologia (sua importância no presente e no futuro) Desenvolvimento sustentável.
1. Matemática: Concepções de Ensino e Aprendizagem. 2. Didática do Ensino da Matemática na Educação Básica. 3. Projeto
Didático no ensino da Matemática. 4. A Pesquisa como princípio educativo em Matemática. 5. Organização do trabalho didático
em Matemática: Metodologia e espaços de aprendizagem. 6. Conceitos Básicos: 6.1 Conjuntos: Conjuntos numéricos, naturais,
inteiros, racionais e reais. 7. Aritmética: Razões, proporções, Regra de Três, Porcentagem, Juros Simples e Composto 8. Álgebra:
Funções Polinomiais de 1º e 2º grau; Equações Polinomiais de 1º e
2º grau; Matrizes, Determinantes e Sistema lineares. Geometria: Geometria Euclidiana Plana; Geometria Analítica. 9.
Trigonometria: Razões Trigonométrica num Triangulo Retângulo; Razões Trigonométrica num Triangulo qualquer.10. Números
Complexos; igualdade de números complexos; operações com números complexos; Plano de Gauss; Módulo e argumento de um
complexo; Forma trigonométrica dos números complexos. 11. Limites de Funções; Definição; Propriedades dos limites; Cálculo
dos limites laterais de uma função; Continuidade de Funções; Alguns Limites Fundamentais. 12. Noção de Derivadas; Primeiras
regras de derivação; Propriedades; Aplicações das derivadas na resolução de problemas.

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA /
PROFESSOR –
GEOGRAFIA /
PROFESSOR ENS.
FUND. II GEOGRAFIA

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA /
PROFESSORMATEMÁTICA /
PROFESSOR ENS.
FUND. II MATEMÁTICA
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PROFESSOR

1. Fundamentos Gerais da Organização da Educação Brasileira. 2. Legislação da Educação Brasileira: ênfase na Educação
Básica. 3. Políticas Públicas Educacionais para a Educação Básica. 4.A Criança na Educação Infantil: aprendizagem e
desenvolvimento. 5. O ensino Fundamental de Nove Anos. 6. A Educação de Jovens e Adultos: história, concepções de ensino
e aprendizagem .7. Princípios da Aprendizagem e Orientações Metodológicas. 8. Desafios para uma Prática de Alfabetização em
Contexto de Letramento e Numeramento. 9. Organização do trabalho pedagógico na escola, Desafios do professor pedagogo(a)
no Século XXI. 11. Processos de Ensino e de Aprendizagens: Teorias, concepções e tendências pedagógicas, Teorias das
aprendizagens. 12. Planejamento Educacional/de ensino. 13. Avaliação: concepções avaliativas e instrumentos de avaliação.
14. Objetivos e Conteúdos de ensino e interdisciplinaridade. 15. Reflexões sobre práticas pedagógicas na escola. 16. Gestão
escolar e Políticas Pedagógicas: Fundamentos e processos construtivos do Projeto Político Pedagógico, Gestão Escolar
Participativa. 17. O papel do professor pedagogo(a) no âmbito da gestão democrática. 18. Princípios e funções dos Colegiados
Escolares. 19. Os desafios de aprendizagem para as crianças, adolescentes jovens e adultos. 20. Organização Curricular na
Educação Básica: Concepções e metodologias de ensino nas áreas de conhecimento que compreendem o currículo na Educação
Básica.

PROFESSOR EDUCAÇÃO
ESPECIAL (AEE)

1.Políticas Públicas para a Educação Especial: a. Documento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva; b. Plano Nacional de Educação (2014 - 2024). 2. Atendimento Educacional Especializado: a. Aspectos
legais, pedagógicos e organizacionais; b. Atribuições do Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE); c. Sala de
Recursos Multifuncionais; d. Deficiência Física e AEE; e. Deficiência Intelectual e AEE; f. Deficiência Visual e AEE; g. Pessoas
com Surdez e AEE; h. Transtornos Globais do Desenvolvimento e AEE. 3. Adequações Curriculares. 4. Conceitos de deficiência,
condutas típicas e altas habilidades. 5. Tecnologias assistivas. 6. Aprendizagem: concepções, estilos de aprendizagem, avaliação.
7. O papel da família no processo da educação inclusiva. 8. Legislação específica: a. Constituição Federal b. Lei Federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). c. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). d. Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). e. Decreto Presidencial nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008
– Atendimento Educacional Especializado. f. Resolução CNE/CEB nº 04, de 02 de outubro de 2009 - Diretrizes Operacionais para
o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. g. Decreto nº 7.611, de 17 de
novembro de 2001 - Dispõe sobre a educação especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras providências. h.
Declaração de Salamanca: sobre princípios, política e prática em educação especial - 10 de junho de 1994.
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PROFESSOR –
HISTÓRIA /
PROFESSOR DE
HISTÓRIA /
PROFESSOR ENS.
FUND. II - HISTÓRIA

1.Ensino e Aprendizagem em História. 2 Procedimentos didáticos: Projeto didático, O uso do documento, Pesquisa no ensino
básico; 3. Avaliação: a) Funções: diagnóstica, formativa e somativa; b) Conteúdos: Conceituais, procedimentais e atitudinais; 3.
Princípios norteadores para o ensino de história: História e seus conceitos, Identidade e História, História e diversidade, Cotidiano
e História; 5. Conteúdos Conceituais: Introdução ao estudo da História; Períodos Históricos (Pré-história, Antiguidade;
Feudalismo; Iluminismo; Modernidade; Contemporaneidade; História das sociedades) 6. Organização rural e urbana nos vários
espaço e tempo: na antiguidade, na modernidade, na contemporaneidade; 7. As relações de poder no passado e no presente
nessas sociedades. 8. História do Rio Grande do Norte.

PROFESSOR DE
LÍNGUA
PORTUGUESA /
PROF. DE LETRAS
PORTUGUÊS /
PROFESSOR DE
PORTUGUÊS /
PROF. ENS. FUND. II
– LÍNGUA
PORTUGUESA

1.O Ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica. 2. Concepções de língua, de linguagem e de texto.3.Competências para
leitura e produção de texto.4.Relação entre Literatura Brasileira, História e Cultura.5.Variação linguística. 6. Sequências
tipológicas. 7.Gêneros textuais. 8.Tipos de coerência e coesão. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Organização sintática do
período: sintaxe do período simples e composto. 11. Classes de palavras. 12.Colocação pronominal. 13. Pontuação. 14.
Ortografia. 16. Acentuação gráfica (de acordo com a nova ortografia).17. O Ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica:
concepções teóricas e metodológicas.

PROFESSOR
PEDAGOGO

1.Pedagogia como campo científico: objeto de estudo da pedagogia, diferenças entre Pedagogia e Ciências da Educação. 2.
Organização do trabalho pedagógico na escola (ênfase no campo da docência). 3. Desafios do pedagogo(a) no Século XXI. 4.
Processos de Ensino e de Aprendizagens: Teorias, concepções e tendências pedagógicas. 5. Teorias das aprendizagens. 6.
Planejamento Educacional. 7. Planejamento de Ensino. 8. Avaliação Educacional: concepções avaliativas e instrumentos de
avaliação. 8. Objetivos, conteúdos de ensino e interdisciplinaridade. 9. Reflexões sobre práticas pedagógicas na escol. 10. Gestão
escolar e Políticas Pedagógicas: Fundamentos e processos construtivos do Projeto Político Pedagógico. 11. Gestão Escolar
Participativa. 12. O papel do professor pedagogo(a) no âmbito da gestão democrática. 13. Princípios e funções dos Colegiados
escolares. 14. Os desafios de aprendizagem para as crianças, adolescentes jovens e adultos. 15. Organização Curricular na
Educação Básica: Concepções e metodologias de ensino nas áreas de conhecimento que compreendem o currículo na Educação
Básica. 16. Plano Nacional de Educação /2014.
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PROFESSOR DE
ARTES

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

PROFESSOR DE
ENSINO INFANTIL /
PROFESSOR
ENSINO INFANTIL

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Da concepção de educação a ser educador de Artes. 2. Saberes imprescindíveis à docência na área de Arte na Educação
Básica. 2. O ensino de Artes no Brasil: retrospectiva histórica e perspectivas. 3. O ensino de Artes, a Educação Inclusiva e a
Educação Étnicoracial. 4. História da Arte: das origens à arte contemporânea 5. A arte como objeto de conhecimento. Aprender
e ensinar artes na Educação Básica. 6. Objetivos gerais e conteúdos no Ensino de Artes na Educação Básica (ênfase nas
linguagens artísticas). 6. Pressupostos teórico-metodológicos para o ensino de Artes (nas diversas linguagens) na escola de
Educação Básica. 7. Artes, Educação e Cultura: implicações para o ensino. 10. Leitura e releitura no campo das Artes (Linguagem
artística e sua diversidade). 12. Concepções de Avaliação no Ensino de Artes. 13. Organização da Educação Brasileira:
Fundamentos, Legislação e Currículo.

Ensino e Aprendizagem em Ciências. 2 Procedimentos didáticos: Projeto didático. O método científico como princípio educativo
no ensino básico; 3. Avaliação: a) Funções: diagnóstica, formativa e somativa; 4. Conteúdos: Conceituais, procedimentais e
atitudinais em Ciências; 5. Princípios norteadores para o ensino de Ciências Naturais. Biologia Molecular: compostos químicos
celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas, Biologia Celular: estrutura e
funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo, Divisão Celular: Mitose e Meiose, Reprodução Humana,
DSTs, Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas,
biosfera, Relações Ecológicas. Teia e Cadeia Alimentar, Noções sobre Evolução: Origem da vida e das espécies, Morfologia e
fisiologia humana. Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos, Biodiversidade: Reino Protista: algas e
protozoários, Noções básicas sobre Vírus, fungos e Bactérias, Reino Animal e Reino Vegetal, Histologia Vegetal – características
gerais da célula vegetal, Fotossíntese, Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido
Nervoso, Substâncias químicas e suas propriedades, Estado físico e as transformações da matéria, Medidas físicas, Grandezas
escalares e vetoriais.

1. Contextualizar social e historicamente as concepções de criança, infância e educação infantil. 2. O atendimento a criança
pequena: da assistência ao educar e cuidar nos dias atuais. 3. Construção da identidade e autonomia na creche e na
pré-escola. 4. Fundamentação Legal da educação infantil: Do Direito à Educação: Das políticas de atendimento à
criança.5. Perspectivas sócio interacionistas -papel do meio social cultural do desenvolvimento integral da criança.7. O
processo de adaptação da criança à instituição de educação infantil – o papel do educador (relação
criança/escola/família).8. O brincar como atividade fundante no trabalho pedagógico com a criança da creche e pré-
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escola.9. Planejamento, estruturação e organização do espaço, do tempo e dos materiais para os processos de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças.10. O currículo da educação infantil: linguagens oral, escrita e corporal,
desenho, música, movimento, conceitos lógico-matemáticos, sobre o mundo, natural e sócio-cultural – objetivos e
atividades. 11. Especificidade do trabalho com crianças com necessidades especiais, respeito à diversidade cultural e
étnico-racial e às crianças com deficiências. 12. Organização didático-pedagógica do trabalho na educação infantil.
2.

PROFESSOR DE
ENSINO RELIGIOSO

1. O Ensino Religioso na Constituição Brasileira e na Legislação Educacional; 2.Filosofia da Religião; 3.Cultura Religiosa;
4.Didática do Ensino Religioso; 5.Fenômeno religioso e suas manifestações nas diferentes culturas e tradições religiosas;
6.História das Religiões e atualidade; 7.O ensino religioso no Brasil: processo histórico e perspectivas; 8.Pressupostos do Ensino
Religioso; 9.O Professor de Ensino Religioso e a construção de sua identidade; 10.O Ensino Religioso e o contexto da
interdisciplinaridade; 11.A diversidade cultural e religiosa do Brasil; 12.Religião e tradições indígenas; 13.Os Símbolos Sagrados
e suas funções; 14.A religiosidade como fenômeno próprio da vida humana; 15.Valores fundamentais para promoção da vida em
comunidade e o desenvolvimento das relações humanas; 16.Limites da vida individual e coletiva; 17.Ética, Valores e Cidadania;
18.Concepção de ser humano; 19.Ética profissional.

PROFESSOR DE
INGLÊS,
PROFESSOR DE
LÍNGUA INGLESA /
PROFESSOR DE
ENS. FUND. II INGLÊS

1. Governmental directions for foreign language education in Brazil; 2. Practice and theory related to language teaching, learning,
and acquisition.3. English phonetics;4. English spelling;5. Text comprehension;6. Grammar:6.1. Nouns;6.2. Adjectives;6.3.
Adverbs;6.4. Pronouns; 6.5. Articles; 6.6. Determiners and quantifiers; 6.7. Prepositions; 6.8. Conjunctions; 6.9. Verb tenses and
forms; 6.10. Word forms; 6.11. Word order; 6.12. Comparison (comparative; superlative); 6.13. Active and passive voices; 6.14.
Direct and indirect speech; 6.15. Conditionals; 6.16. Clauses. 7. Governmental directions for foreign language education in Brazil;
8 Practice and theory related to language teaching, learning, and acquisition.9. English phonetics; 10. English spelling; 11.Text
comprehension. 12 Grammar.

PROFESSOR
ENSINO
FUNDAMENTAL I /
PROFESSOR
POLIVALENTE (1º
ao 5º ano)

FUNDAMENTOS GERAIS 1.Organização da Educação Brasileira: História, Políticas Públicas e Legislação Nacional. 2. Teorias
do desenvolvimento e da aprendizagem. 3. Concepções pedagógicas e teorias educacionais. 4. Processo de Ensino e da
Aprendizagem. 5. Avaliação educacional: concepções, princípios e modalidades. 6. Planejamento educacional: concepções;
definições, especificidades; estrutura. 6.1 Projeto Político Pedagógico (PPP). 6.2.O Plano de ensino e seus componentes:
Objetivos e conteúdos de ensino; Metodologias de ensino-aprendizagem e recursos didáticos; Avaliação do processo de ensino-
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aprendizagem. CURRICULO 7. Teoria curricular. 8. Currículo, Educação e Cultura; 8.1. Currículo na perspectiva da inclusão e
da diversidade 9. Política pública curricular nacional (Diretrizes Nacionais e Base Nacional Comum Curricular). 10. A criança no
ciclo da alfabetização; 10.1. A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização; 10.2. A oralidade, a
leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização; 10.3. Alfabetização matemática na perspectiva do letramento. 11. O Currículo no
Ensino Fundamental: séries/anos iniciais, características conceituais e metodológicas.

PSICOLOGO

PSICOPEDAGOGO

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

1.Sistema Único de Saúde(SUS) e a atuação do profissional de psicologia: Parâmetros de funcionamento.2.A Psicologia como
ciência. 3. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas.4.Psicopatologia e o método clínico. 5. Modos de funcionamento normal
e patológico do psiquismo humano. 6.Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de
socialização, os grupos sociais e os seus papéis. 6.Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho.7.Psicologia na reforma
Psiquiátrica..8. Teoria e Técnicas psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. 9.Dependência Química e Substâncias Psicoativas.
11. Terapia na Saúde mental; 12. Psicologia do Desenvolvimento; 13. Psicologia da Aprendizagem; 14. Psicologia Familiar Criança e Adolescente; 15. O psicólogo e as políticas públicas.16. Código de Ética profissional do Psicólogo.
1.O campo do conhecimento psicopedagógico.1.1Objeto de estudo da Psicopedagogia; 1.2Modalidades de atuação
psicopedagógica: suas particularidades e suas interseções; 1.3Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia
(ABPp). 2.Teorias da aprendizagem; 2.1Jean Piaget e a psicogênese da construção do conhecimento; 2.2 Lev Vygotsky e a
formação social da mente; 2.3 Henri Wallon e o aspecto afetivo emocional da aprendizagem; 3.Problemas de aprendizagem:
3.1Problemas de Aprendizagem Reativos e Sintomáticos; 3.2 Dificuldades de Aprendizagem; 3.3Transtornos de aprendizagem.
4.Estratégias de diagnóstico e de intervenção: 4.1O trabalho preventivo e o trabalho terapêutico em Psicopedagogia;
4.2Diagnóstico e intervenção em Psicopedagogia Institucional; 4.3Diagnóstico e intervenção em Psicopedagogia Clínica. 5.Os
desafios da Psicopedagogia no Século XXI:5.1. O papel do psicopedagogo diante da redução das desigualdades
socioeducacionais; 5.2Atuação psicopedagógica e inclusão educacional de pessoas com deficiências; 5.3A consolidação da
identidade profissional do psicopedagogo.
1. Ética e Deontologia; Ética profissional: princípios e normas que regem o exercício profissional do terapeuta ocupacional. 2.
Fundamentos de Terapia Ocupacional: História; Conceito; Raciocínio Clínico. 3. Fundamentação da prática em Terapia
Ocupacional: Métodos, técnicas e abordagem.4. Raciocínio clinico e Analise de atividade em Terapia Ocupacional. 6. Métodos e
Técnicas de avaliação em Terapia Ocupacional, Processo de Terapia Ocupacional; Desempenho Ocupacional; Análise de
Atividades, Relação Terapêutica; Papel Clínico, Terapia Ocupacional na Geriatria e Gerontologia, Terapia Ocupacional na Saúde
Mental, Terapia Ocupacional nos diferentes níveis de atenção em Saúde Pública; Terapia Ocupacional e Saúde da Família,
Terapia Ocupacional e as Disfunções Físicas: Clínica de Traumato-ortopedia e Reumatologia; Clínica de Neurologia e
Neonatologia; Métodos de reabilitação, Terapia Ocupacional em contexto hospitalar: Ocupação Humana e recursos terapêuticos
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na assistência de Terapia Ocupacional em diferentes contextos hospitalares, Tecnologia Assistiva: Órteses, Adaptações,
Comunicação Alternativa, Planejamento em Acessibilidade, Terapia Ocupacional nas disfunções sensoriais, Recreação na
Terapia Ocupacional e desenvolvimento infantil, Avaliação de Desempenho Ocupacional: Áreas, Componentes, Contextos,
Aplicação de Testes de Desempenho Ocupacional; Aplicação de Atividades Terapêuticas Ocupacionais; Tratamento dos
Componentes de Desempenho Ocupacional.

Nata/RN, 31 de agosto de 2018.
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