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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Agente Administrativo: Conhecimentos Específicos do cargo; Elaborações de
documentos. Arquivos; Noções de Administração Pública; Ortografia oficial;
Conceitos de trabalho em equipe; Postura e Ética no trabalho; Noções
básicas de informática.
Agente de Comunitário de Saúde: Guia prático do agente comunitário de saúde Ministério da Saúde (2009); Princípios e diretrizes do sistema Único de Saúde - SUS
(Lei 8.142/1990); O trabalho do agente comunitário de saúde na comunidade em que
atua e a lei 11.350/2006 que dispõe sobre o Agente Comunitário de Saúde no Brasil;
Atribuições e requisitos do Agente Comunitário de Saúde que atendam o previsto no
Parágrafo Único do Art. 3°da Lei Federal no 11.350 de 5 de outubro de 2006 e no
art. 6° da mesma lei.
Técnico Agrícola: Agricultura orgânica; Noções básicas sobre o uso de inseticidas e
fungicidas; O manejo de cultivos, o cultivo protegido e convencional, os solos e
fertilidade. Mecanização agrícola. Irrigação; Políticas agrícolas (art. 3° da lei n°
8171/1991). Manejo de solos. Fertilidade e nutrição de plantas; Sistemas de Poda
em Fruteiras; Métodos de conservação dos alimentos; Lei n° 7.802/89 e o uso de
agrotóxicos; Legislação federal sobre defesa sanitária vegetal; Lei n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 - Capítulo V - dos crimes contra o meio ambiente.
Psicólogo: Código de Ética; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;
Fonoaudióloga: Fototerapia; Anatomia do processo vocal; Fonoaudióloga do
desenvolvimento infantil; Política Nacional de Saúde Auditiva; Exercícios isotônicos
e isométricos; Acústica de pacientes com nódulos vocais; Apraxia de fala; Fonemas
plosivos e fonemas fricativos; Analise perceptiva auditiva; Reabilitação da Disfonia;
Disfonias e lesões organofuncionais; Função laríngea da fonação; Avaliação
fonoaudiologica infantil; Ataque vocal brusco.
Assistente Social: Historia do serviço social; Movimentos sociais; Seguridade
social/Direitos sociais da constituição Federal de 1988; Terceiro setor; Contribuição
da pesquisa para o serviço; SUAS (Sistema único de Assistência Social) e Proteção
social básica; Atribuições privativas do assistente social/ Código de ética; Sigilo
profissional; Princípios fundamentais do exercício profissional do assistente social;
Lei N 8.742/93 - Art. 5/Diretrizes da organização da assistência social; Seguridade
social; Código de ética do serviço social.
Auxiliar de Biblioteca: Noções básicas sobre o cargo: o que faz e como atua um
auxiliar de biblioteca; Higienização dos Livros; Conceito de Biblioteca – tipos de
biblioteca; Conservação dos livros; Ética profissional.
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Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimentos Específicos da área; Higienização e
Suporte Operacional; Manipulação de Alimentos; Rotina do auxiliar de serviços
gerais; Reciclagem e meio ambiente; Postura e Ética no
trabalho; Conceito de trabalho em equipe.
Vigia: Função dos órgãos de segurança pública (Policias e Guarda Municipal);
Telefones de serviços públicos de emergência e segurança; Função, competência e
registro da vigilancia de patrimônio; Uso e operação de instrumentos
eletrônicos
para segurança do patrimônio; Ética e responsabilidade no serviço público;
Formação e capacitação para vigilância do patrimônio; Vulnerabilidade e risco ao
patrimônio publico; Controle de circulação de bens e pessoas; Atendimento de
qualidade no serviço público; Postura e trabalho na vigilância de patrimônio.
Eletricista: Noções básicas sobre o cargo; Conhecimento sobre instalações prediais
e domesticas; Condutores; Uso de fusíveis; Postura e ética no trabalho; Segurança
do Trabalho.
Digitador: Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais. Noções de
sistema operacional; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática; Conceitos de Internet e
intranet; Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos,
planilhas e apresentações. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas; Procedimentos de backup; Noções
básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados;
Monitor de Informática: Noções de sistema operacional; Conceitos básicos e
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
informática; Conceitos de Internet e intranet; Conceitos e modos de utilização de
aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas;
Procedimentos de backup; Conceitos e modos de utilização de sistemas
operacionais. Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados;
Motorista “B”: Legislação de transito: Órgãos normativos do Sistema Nacional de
Transito; Normas gerais de circulação e conduta; Equipamentos de segurança
Obrigatórios; Infrações e penalidades; direção defensiva.
Motorista “D”: Legislação de transito: Órgãos normativos do Sistema Nacional de
Transito; Normas gerais de circulação e conduta; Equipamentos de segurança
Obrigatórios; Infrações e penalidades; direção defensiva
Operador de Maquinas Pesadas: Equipamentos de segurança Obrigatórios;
Legislação de transito: Órgãos normativos do Sistema Nacional de Transito; Normas
gerais de circulação e conduta; Infrações e penalidades; direção defensiva
Professor Fundamental I
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação de texto; Classe de palavras: Substantivo,
adjetivo, numeral, pronomes, verbo, advérbio, preposição, conjunção; Concordância
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verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase; Sinônimos, antônimos;
MATEMATICA - Sistema de numeração decimal; Operação com números naturais;
Frações; Números decimais; Tabelas e gráficos; Divisores e múltiplos; Unidades de
medidas; Geometria;
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Contribuições de Piaget e Vigotsky a
Educação; Lei N° 9.394; Alfabetização e letramento; Psicogênese da língua escrita;
Planejamento; Construção coletiva do PPP; Jogos e brincadeiras; Etapas do
desenvolvimento infantil.
Professor Fundamental II - Língua Portuguesa
Concepções de língua - linguagem como discurso e processo de interação:
conceitos básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto,
gêneros discursivos; Interpretação de textos; Morfologia; Sintaxe; Pontuação;
Ortografia; Semântica; Acentuação; Concordância, regência e colocação; Crase.
Professor Fundamental II - Matemática
Números reais: naturais, inteiros, racionais e irracionais; Razão e proporção;
Grandezas proporcionais e regra de três; Porcentagem e juro simples; Equações do
1° grau; Equações do 2° grau; Sistema de equações do 2° grau; Ângulos e
polígonos; Relações métricas no triangulo retângulo; Monômios e polinômios;
Medidas de comprimento e massa; Perímetro, área e volume.
Professor Fundamental II – Historia
Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; Transversalidade, novas formas de
abordagem e renovação do ensino de Historia; Natureza, Cultura e Historia;
Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Européia
do século XV; Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil - Sistema Colonial; Brasil
- Império; Brasil - Republica; Aspectos da Historia da África e dos povos afroamericanos e ameríndios; Historia da America. Atualidades sobre o município de
Irauçuba.
Professor Fundamental II – Musica
Conceito de Musica; Historia da música e a etnologia; Trajetória da música no Brasil;
Gêneros musicais; Teorias musicais; Notas musicais; Música popular brasileira;
Origem da musica nordestina; Historia dos primeiros instrumentos musicais; Lei n°
11.769/2008; Projeto desenvolvido nas escolas municipais que envolve musica.
Professor Fundamental II – Geografia
Paralelos e Meridianos da Terra; Latitude e Longitude; Elementos básicos da
cartografia; Aspectos físicos e gerais da terra; Placas tectônicas; Tipos de Relevos;
Os climas do mundo e do Brasil; Diversidade Cultural no Brasil; Localização e
extensão do território brasileiro e suas regiões; Região Nordeste - Características
gerais, Clima, Relevo, Vegetação e Hidrografia; Os continentes; America: Natureza e
herança colonial, posição geográfica, relevo, hidrografia, clima e vegetação; Brasil e
suas fronteiras; Guerra fria; Principais religiões no mundo; Geopolítica e
organizações internacionais;
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Professor Fundamental II - Ciências
Propriedades da matéria; Matéria; Força e movimento; Os sentidos e movimentos;
Energia; Biomas; Estrutura da terra; A água; Classificação dos seres vivos; O reino
das plantas.
Professor Fundamental II - Educação Física
Historia da Educação Física; Educação Física e didática; Conceitos de
psicomotricidade; Fundamentos dos esportes coletivos (futebol, futsal, handebol,
basquete, vôlei); Fundamentos dos esportes individuais; Educação Física e
qualidade de vida; Ginástica e dança escolar; Conceitos de atividade física, exercício
físico e sedentarismo; Jogos, lutas e brincadeiras.
Professor Fundamental II - Língua Inglesa
Interpretação de texto: Relação texto-contexto; Conceito de gênero textual e de tipo
de texto; Verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’;
Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais, advérbios e
preposições; Subordinação e coordenação; Coesão; Marcadores discursivos;
Discurso direto e relatado

