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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

1. CONHECIMENTOS BÁSICOS (COMUM A TODAS AS FUNÇÕES):  
 
1.1. CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 1. Leitura e análise de textos, incluindo: 
1.1. Significado contextual de palavras e expressões; 1.2. Reconhecimento do tema ou da ideia 
global do texto; 1.3. Apreensão da ideia principal e das ideias secundárias de um parágrafo; 
1.4. Relações de intertextualidade. 2. Gêneros textuais, incluindo o reconhecimento de: 2.1. 
Propósito ou finalidade pretendida; 2.2. Tipo textual de certos segmentos do texto: narrativo, 
descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo (que conduz à ação); 2.3. Identificação do 
interlocutor ou leitor preferencial do texto. 3. Tópicos de gramática contextualizada: 3.1. Norma 
da escrita padrão: acentuação gráfica, representação de certos fonemas, como /s/, /z/, entre 
outros, pontuação. 3.2. Emprego das classes de palavras: relações de concordância e regência 
nominal e verbal; flexão nominal e verbal. 3.3. Relações sintático-semânticas entre termos da 
oração e entre orações. 3.4. Relações de referenciação e substituição entre partes do texto.   
 
2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 
2.1 PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO: 1.RACIOCÍNIO LÓGICO: Esta prova visa avaliar a 
habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Os estímulos 
visuais utilizados na prova, constituídos de elementos conhecidos e significativos, visam a 
analisar as habilidades dos candidatos para compreender e elaborar a lógica de uma situação, 
utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio 
seqüencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos. Em síntese, as questões da prova destinam-se a medir a capacidade de 
compreender o processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas. 2. NOÇÕES DE CIDADANIA: A Ética: Ética Universal; Ética 
do Grupo Social. A Cidadania no Serviço Público; A Postura do Serviço Público; A Relação 
Servidor X Cidadão; Compromisso Ético e Social. 3. SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, 
TRABALHO E RENDA: o Sistema Nacional de Emprego – SINE (Intermediação de Mão de 
Obra, conceitos, objetivos e atividades); O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Histórico, 
Composição, Objetivo, Programas e Ações); Programa Seguro-Desemprego (Histórico, 
Objetivo, o CODEFAT, fontes de custeio, requisitos para habilitação). 4. GERAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA: A atividade autônoma e os empreendimentos econômicos solidários 
como geradores de trabalho e renda; Características dos empreendedores autônomos e 
empreendimentos econômicos solidários; 
 
2.2. PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE 1. Conceitos básicos de 
administração (as habilidades e funções do administrador). 2. Princípios de organização (o 
processo de organizar, relações formais na organização, organogramas, a estrutura 
organizacional). 3. Planejamento e controle (conceitos de planejamento, tipos de planejamento, 
componentes do planejamento, conceitos básicos de controle, cronogramas e orçamentos, 
fluxogramas e normas). 4. Processo decisório (decisões estruturadas e não estruturadas, 
aspectos psicológicos das decisões, a informação). 5. Gestão de Pessoas (treinamento e 
desenvolvimento, descrição e análise de cargos, avaliação de desempenho e planejamento de 
recursos humanos). 6. Comportamento organizacional (cultura organizacional, motivação, 
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liderança e desenvolvimento de equipes). 7. Licitações: (princípios básicos e definições; regime 
de execução de obras e serviços; modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade). 8. 
Contratos e compras. 9. Convênios e termos similares. 10. Organização, Sistemas e Métodos: 
comparação crítica das principais abordagens aos estudos das organizações; problemas 
básicos de concepção das estruturas e processos organizacionais; ligações da estrutura e do 
processo com a estratégia e o desempenho. 11. Sistemas de Informações Gerenciais. 12. 
Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico. 13. Organização: 
fundamentos, responsabilidade, autoridade e delegação. 14. Competitividade: qualidade e 
inovação. 15. Administração de Materiais. 16. Logística. 17. Matemática Financeira. 18. 
Administração Financeira. 19. Administração de Marketing. 18. Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda (Sistema Nacional de Emprego – SINE: Intermediação de Mão de Obra, 
conceitos, objetivos e atividades). 20. O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Histórico, 
Composição, Objetivo, Programas e Ações). 21. Programa Seguro-Desemprego (Histórico, 
Objetivo, o CODEFAT, fontes de custeio, requisitos para habilitação). 22. Princípios para 
Atendimento ao Público 23. Noções de informática: Sistema Operacional Windows/98 ou 
superior; Uso básico da Planilha Eletrônica Excell/2003; Processador de textos Word/2000. 
Internet e Intranet.  
 
2.3. PARA A FUNÇÃO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO: 1. Conceitos básicos de 
administração (as habilidades e funções do administrador). 2. Princípios de organização (o 
processo de organizar, relações formais na organização, organogramas, a estrutura 
organizacional). 3. Planejamento e controle (conceitos de planejamento, tipos de planejamento, 
componentes do planejamento, conceitos básicos de controle, cronogramas e orçamentos, 
fluxogramas e normas). 4. Processo decisório (decisões estruturadas e não-estruturadas, 
aspectos psicológicos das decisões, a informação). 5. Gestão de Pessoas (treinamento e 
desenvolvimento, descrição e análise de cargos, avaliação de desempenho e planejamento de 
recursos humanos). 6. Comportamento organizacional (cultura organizacional, motivação, 
liderança e desenvolvimento de equipes). 7. Licitações: (princípios básicos e definições; regime 
de execução de obras e serviços; modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade). 8. 
Contratos e compras. 9. Convênios e termos similares. 10. Organização, Sistemas e Métodos: 
comparação crítica das principais abordagens aos estudos das organizações; problemas 
básicos de concepção das estruturas e processos organizacionais; ligações da estrutura e do 
processo com a estratégia e o desempenho. 11. Sistemas de Informações Gerenciais. 12. 
Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico. 13. Organização: 
fundamentos, responsabilidade, autoridade e delegação. 14. Competitividade: qualidade e 
inovação. 15. Administração de Materiais. 16. Logística. 17. Matemática Financeira. 18. 
Administração Financeira. 19. Noções de Contabilidade Pública e Geral. 20. Classificação 
Funcional-Programática. 21. Orçamento Público: Conceito, Princípios, Tipos. da Elaboração à 
Aprovação. Créditos Orçamentários. 22. Receita: Categorias, Fontes, Estágios, Dívida ativa. 
23. Despesa: Categorias, Estágios, Suprimentos, Despesas de Exercícios anteriores, Dívida 
Pública. 24. Programação e Execução Financeira. 25. Contabilização. 26. Inventário.  27. 
Balanços e Demonstração das Variações Patrimoniais. 28. Tomada e Prestação de Contas. 
Controle Interno e Externo.     
 
2.4. PARA A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL: 1. Topografia: Noções de dados técnicos 
para o projeto: levantamento planialtimétrico, poligonais, levantamento altimétrico: perfis, 
curvas de nível. 2. Uso e ocupação do solo: Conhecimento e conceituação da terminologia 
empregada em Legislação Urbanística. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – Lei nº 
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7.688/71. Lei n.° 6.766/79. Metodologia de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano. 
Zoneamento. Zonas de uso e características de uso. Parcelamento do Solo: loteamentos, 
desmembramento e desdobro. Índices. Taxas de ocupação, coeficientes de aproveitamento. 
Legislação ambiental e urbanística. Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, 
análises de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental). Estatuto das Cidades – 
Diretrizes gerais da política urbana – Lei nº 10.257/01. 3. Acessibilidade: Acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiências físicas a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos – NBR- 9050. 4. Programação, execução, controle e acompanhamento de obras e 
serviços: Orçamento e composição de custos e BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), 
levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Acompanhamento, 
fiscalização e aplicação de recursos (vistorias, controle de materiais e medições). 
Documentação da obra (diários e documentos de legalização). Reconhecimento de cadastro de 
interferências, infraestrutura, superestrutura, cobertura de madeira e metálica, acabamento, 
impermeabilização. Projetos complementares – especificação de materiais e serviços, 
dimensionamento básico e compatibilização. 5. Projeto de engenharia: arquitetônico, estrutural, 
instalações elétricas, instalações hidráulico-sanitárias, saneamento e dimensionamento de 
conjuntos moto-bomba. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, 
cronograma físico-financeiro, medições de serviços executados. 6. Gestão de manutenção e 
conservação predial: Tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Engenharia de 
manutenção. Indicadores de performance de manutenção. 7. Projeto de urbanismo: Sistema 
viário (hierarquização e dimensionamento e geometria). Sistemas de infraestrutura de 
parcelamentos urbanos: energia, pavimentação saneamento ambiental (drenagem, 
abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinação de resíduos sólidos). 
Noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento. 8. Planejamento socioambiental: A3p 
– agenda ambiental na administração pública (licitações sustentáveis). 9. Outros 
conhecimentos: Locação de obra. Canteiro de obras, depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas. Instalações provisórias. Instalações prediais. Projeto de 
instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais. Materiais de construção civil. Alvenarias. 
Revestimentos e Argamassas. Materiais de alvenaria, de revestimento de Pisos, Paredes e 
Tetos. Materiais cerâmicos. Coberturas. Impermeabilização. Vidros. Esquadrias. Equipamentos 
hidráulicos e sanitários. Instalações de segurança. Documentação de obra. Recebimento de 
obra. Normatização para proteção e segurança do trabalho. Levantamentos topográficos e 
terraplenagem. Sondagens geológicas. Estudos ambientais. Cálculo de movimentação de 
material. Cálculo de terraplenagem e movimentação de terra. Cálculo de energia de 
compactação. Projeto arquitetônico. Projeto de Fundações. Projeto Estrutural. Escavações. 
Escoramentos.  Muros de arrimo. Concretagens de fundações. Estruturas. Estruturas de 
concreto armado e protendido. Estruturas especiais de concreto armado. Estruturas de 
alvenaria resistente. Estruturas metálicas. Estruturas de madeira. Controle de qualidade de 
materiais estruturais. Mecânica dos solos. Geologia de fundações. Ensaios e índices de 
resistência de materiais. Qualidade dos materiais utilizados. Conhecimentos de informática, 
elaboração de Planilhas, AutoCAD. Prevenção contra incêndio. Métodos e técnicas de desenho 
e projeto. Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de recalque, 
reaterros, recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas 
de infiltração. Estudos de viabilidade técnica-financeira. Normas técnicas aplicadas à 
engenharia civil. Segurança do trabalho (NR8 - Edificações; NR10 - Segurança em instalações 
e serviços em eletricidade; NR11 - Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de 
materiais); de ergonomia (Norma Regulamentadora nº 17); de acessibilidade (Decreto-lei 
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5296/2004) e NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; NR23 
- Proteção contra incêndio. EPI e EPC utilizados em obras e serviços. 
 
2.5 PARA A FUNÇÃO DE ADVOGADO: 1. DIREITO CONSTITUCIONAL: Direitos e garantias 
fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social, habeas corpus, mandado 
de segurança, ação popular, habeas data. da nacionalidade, dos direitos políticos. da União, 
dos Estados, dos Municípios. da administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas 
à Constituição, das Leis. Do Poder Executivo. Do Presidente da República. Do Poder 
Judiciário. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle judiciário. 
Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e defensoria 
pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social e do meio-
ambiente. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Organização administrativa 
brasileira. Princípios fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos 
administrativos. Contratos e Convênios Administrativos. Processo de licitação. Orçamento 
Público e Leis orçamentárias. Processos e procedimentos das Cortes de Contas. Prestação e 
tomada de contas. Natureza Executiva das decisões dos Tribunais de Contas. Concessão de 
serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
regulamentar, disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos 
servidores públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade, 
estágio probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de 
cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. Decadência e Preclusão. 
Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do 
Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 3. DIREITO CIVIL: Lei de Introdução ao código civil, 
pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes 
de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, 
aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real 
sobre coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de 
créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade civil, 
teoria da culpa e do risco. 4. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição, competência, critérios 
determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, 
capacidade postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da 
nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao processo. Processo e 
procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa 
do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da prova, ônus da 
prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. 5. DIREITO DO TRABALHO: 
conceitos básicos de relações de Trabalho e Estatuto do Servidor Público Estadual. 6. 
DIREITO PENAL: Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Crimes contra a administração 
pública. Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a organização do trabalho. 
Juizados Especiais criminais (Lei nº 9.099/95). 7. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito 
Policial. Ação penal. Ação Civil.  
 
2.6. PARA A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL: 1. O debate contemporâneo sobre o 
Serviço Social: as demandas sociais para a profissão. 2. Políticas sociais públicas, cidadania e 
direitos sociais no Brasil. 3. Avaliação de políticas sociais e de proteção ambiental. 4. Pesquisa 
e planejamento em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas e 
quantitativas. 5. Assistência social com garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, 
Assistência Social e Previdência). 6. Prática profissional em diversos campos de atuação na 
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Saúde Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social 
nas Condições e Relações do Trabalho. 7. O Assistente Social na construção e 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 8. Estratégias e 
procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social - articulação com a situação de 
intervenção. 9. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e 
interdisciplinaridade. 10. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 11. Noções 
básicas de psicopatologia. 12. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 12.1. Atuação do 
conselho tutelar. 13. Estatuto do Idoso e política estadual do idoso. 14. Lei orgânica da 
assistência social. 15. Política Nacional para a Integração da pessoa portadora de deficiência. 
16. Visão histórica social da família: configurações familiares, família e parentesco. família 
brasileira e realidade social. gênero, poder e sexualidade. intervenções psicossociais junto à 
família. 18. O assistente social na construção do projeto ético-político da profissão. 19. Ética e 
Legislação Profissional. 20. Noções de Administração Pública. 
 
2.7. PARA A FUNÇÃO DE PEDAGOGO: 1. Ética Profissional. 2. Papel do pedagogo na 
equipe interdisciplinar. 3. A construção do conhecimento a partir das necessidades dos 
usuários da assistência social. 4. Teorias do processo de aprendizagem. 5. Avaliação de 
programas educacionais. 6. Projetos educativos interdisciplinares. 7. Psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem. 8. Lei 9.394/96 (Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). 9. Estrutura e organização do ensino no Brasil. 10. Planejamento de 
ensino: definição, elaboração, características e finalidades. 11. Andragogia. 12. Métodos 
pedagógicos no ensino para adultos e pessoas de baixa escolaridade. 13. Elaboração de plano 
de ensino. 14. O ambiente do trabalho no Brasil. 14. Noções de Administração Pública. 
 
2.8. PARA A FUNÇÃO DE PSICÓLOGO: Teorias e Técnicas Psicoterápicas, Psicoterapia 
Breve, Psicopatologia, Teorias da Personalidade, Psicodiagnóstico, Desenvolvimento 
Psicossocial, Terapia Familiar e de Grupo, Dinâmica de Grupo, Entrevista Psicológica, Código 
de Ética do Psicólogo, Equipe Interdisciplinar e Multidisciplinar, Reforma Psiquiátrica no Brasil, 
Vitimologia, Alcoolismo, Drogas Psicoativas, Redução de Danos, Política de Saúde Mental do 
Brasil (Portaria GM 399/2006), Saúde do Trabalhador, Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA- Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990), Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de Outubro de 
2003), Relações Humanas no Trabalho, Princípios para Atendimento ao Público, 
Aprendizagem, Pessoas com Deficiência (definição, tipos de deficiências, integração social). 

 


