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ANEXO III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
LÍNGUA PORTUGUESA:
1- Para os Cargos de Nível Superior
LÍNGUA E LINGUAGEM Norma culta e variedades linguísticas. Semântica e interação.
Significação das palavras. Denotação e conotação. Funções da Linguagem.
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). MORFOSSINTAXE‐ Estudo
dos verbos e sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do período e da oração
e seus dois eixos: coordenação e subordinação. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de
Colocação. Sintaxe de Regência. Análise Sintática Estudo das classes gramaticais
(incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio,
Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. Emprego das
palavras. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO. ESTUDO DE TEXTOS Interpretação de
textos. Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias. Elementos relacionadores.
Pontuação. Conteúdo, ideias e tipos de texto. O texto literário: tema, foco narrativo,
personagens, tempo. Coexistência das regras ortográficas atuais com o Novo Acordo
Ortográfico.
2- Para os Cargos de Nível Médio
Compreensão e interpretação de textos; Ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Emprego das classes de palavras; Emprego do sinal indicativo de crase; Sintaxe da
oração e do período; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e
verbal; Significação das palavras; Redação de correspondências oficiais.
3- Para os Cargos de Nível Fundamental
Compreensão e interpretação de textos; Ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância nominal e verbal;
Regência nominal e verbal.
CONHECIMENTOS
PROFESSOR)

PEDAGÓGICOS

(PARA

TODOS

OS

CARGOS

DE

Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBN 9394/96 e legislação complementar. A Dimensão
social das práticas pedagógicas: Estado, Política e Educação. Tendências
Pedagógicas na Prática Escolar: Pressupostos teóricos, Correntes / Funções
da Escola. Gestão Escolar: construção do projeto político-pedagógico. O
currículo centrado na pedagogia das competências, na pedagogia dos projetos
e na pedagogia inclusiva. A organização da escolaridade em ciclos.
Aprendizagem significativa. Prática pedagógica: a relação professor/aluno; a
construção de sequências didáticas: princípios e elementos norteadores.
Recursos Didáticos. O uso de novas tecnologias na educação. A avaliação
formativa no contexto do processo ensino-aprendizagem. A análise de erros.
RACIOCÍNIO LÓGICO
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Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e
equivalências, afirmações e negações, silogismos. Estrutura lógica de relações
entre pessoas, lugares, objetos e eventos. Dedução de novas informações a
partir de outras apresentadas. Lógica da argumentação. Diagramas lógicos. Análise,
interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e gráficos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação
de microcomputadores em rede local. Operação do sistema operacional Windows
2003, XP, 7, 8 e 10. Uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes, uso de
aplicativos e ferramentas. Operação do editor de textos Word 2003/2010/2013/365:
conceitos básicos; principais comandos aplicáveis ao texto; uso de tabelas, mala direta
e ferramentas; impressão de documentos; compartilhamento de documentos;
modelos, temas e estilos; editoração eletrônica; edição de múltiplos documentos.
Operação da planilha Excel 2003/2010/2013/365: conceitos básicos; digitação e
edição de dados; construção de fórmulas para cálculos de valores; criação de gráficos;
formatação de dados e planilhas. Noções gerais de utilização da Internet e suas
ferramentas.
CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (PARA TODOS OS
CARGOS DE MÉDICO)
1. Conhecimentos sobre o SUS - Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988
(Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Decreto No. 7508/2011
Nova Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 2488/2011. Redes de Atenção à
Saúde e em especial Redes de Atenção Psico-Social (RAPS), Redes de Atenção às
Urgências e Emergências, Redes de Atenção às Doenças Crônicas.
Responsabilidades de cada esfera de governo na estrutura e funcionamento do SUS.
Controle social: conselhos e conferências de saúde. Residências em Saúde no SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA ENFERMEIRO(A)
Fundamentos do Exercício da Enfermagem. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética
e Deontologia de Enfermagem. Políticas de Saúde. Princípios e Diretrizes Sistema Único de
Saúde (Lei e diretrizes). Administração dos Serviços de Enfermagem. Administração de
Medicação. Prevenção e Tratamento Feridas e Ostomias. Prevenção e Controle de
Infecção Hospitalar. Assistência de Enfermagem a Pacientes nas Diversas Fases
Evolutivas. Programas de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis e não
Transmissíveis; Programa Nacional de Imunizações. Assistência de Enfermagem em
Oncologia. Atendimento a pacientes em Situações de Urgência e Emergência; Assistência
de Enfermagem ao Paciente Crítico. Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
Central de Material e Esterilização. Segurança do Paciente, Assistência de Enfermagem em
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Clinica Médica e Cirúrgica. Programas de Saúde. Vigilância Epidemiológica. Violência
contra a Criança, adolescente, Mulher e Idoso. Política Nacional de Humanização.
Assistência de Enfermagem em Cuidados Paliativos. Programa Saúde Mental. Construção
do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes e arcabouço legal;
Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei
8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais
da saúde; Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de
Informações em Saúde.
PARA MÉDICO (A) PEDIATRA
1. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil; 2. Crescimento e
desenvolvimento: desnutrição, obesidade, alimentação do recém nascido e do lactante,
carências nutricionais, desvitaminoses, distúrbio do desenvolvimento neurológico e
psicomotor; imunizações: ativa e passiva;
3. Patologia do lactante e da criança: distúrbio cardiocirculatório, choque, crise hipertensiva,
insuficiência
cardíaca, reanimação cardiorrespiratória; 4. Distúrbios respiratórios: afecções das vias
aéreas superiores, bronquite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda,
pnemopatias agudas e derrames pleurais; 5. Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e
alcalose metabólica, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo,
insuficiência supra renal; 6. Distúrbios neurológicos e motores; distúrbios do aparelho
urinário e renal: glomerolopatia, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e
crônica, Síndrome Hemolítica Urêmica, Síndrome Nefrótica; 7. Distúrbios oncohematológicos: anemias carências e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e
tumores sólidos, síndromes hemorrágicas; 8. Patologias do fígado e das vias bilíares:
hepatites virais, insuficiência hepática; 9. Doenças infectocontagiosas: AIDS, diarréias
agudas e outras comuns na infância; 10. Infecção hospitalar: meningoencefalite virais e
fúngicas sepse e meningite de etiologia bacteriana, tuberculose, viroses respiratória; 11.
Acidentes: por submersão, intoxicações exógenas agudas; 12. A criança e o adolescente
vítima de violência. 13. Aleitamento materno. 14. Reanimação Neonatal.
PARA MÉDICO(A) OBSTETRA E GINECOLOGISTA
Ginecologia: Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia.
Fisioloigia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e
anormal. Climatério. Amenorréias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados
interssexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia
benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia
benigna de colo uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário.
Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de
colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias
genitais. Dor pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e
médico - legais em ginecologia. Obstetrícia: Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos
do embrião e feto. Trocas materno ovulares. Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da
bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de parto. Alterações do organismo
materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese,
exame físico, exames complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação
normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do
ciclo grávido puerperal (ver no e-mail). Doença hipertensiva (específica e não específica) da
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gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional.
Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúbios da hemocoagulação, embolia
amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade.
Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia da
membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco.
Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. Indicações de cirúrgias
no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Aspectos médico-legais e éticos em
obstetrícia. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios,
diretrizes e arcabouço legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei
Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011;
Determinantes sociais da saúde; Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em
Saúde: Sistemas de Informações em Saúde.
PARA MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL
Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias, síndromes coronarianas, miocardiopatias,
doença arterial periférica. Glomerulopatias, insuficiência renal, obstruções e infecções urinárias,
neoplasias do trato urinário. Doenças inflamatórias, parasitárias e neoplásicas do esôfago,
estomago duodeno e colons. Hemorragias digestivas. Pancreatite. Icterícias. Ascites. Diarreias.
Hepatites. Cirrose. Osteoartrite. Artrite reumatoide. Gota. Lúpus eritematoso sistêmico.
Esclerodermia. Miopatias inflamatórias. Vasculites. Infecções osteoarticulares. Terapia
antimicrobiana. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de imunodeficiência adquirida.
Hanseníase. Leptospirose. Dengue. Leishmanioses. Endocardites. Febre de origem
indeterminada. Cefaleias. Acidentes vasculares cerebrais. Parkinsonismo. Demências. Morte
cerebral. Pneumonias. Tuberculose. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma. Neoplasias do
pulmão e da pleura. Obesidade. Diabetes melitus. Doenças da tireoide e paratireoides.
Osteoporose. Insuficiência adrenal. Síndrome de Cushing. Distúrbios do metabolismo lipídico.
Anemias. Leucemias. Linfomas. Mieloma. Distúrbios da hemostasia. Distúrbios do equilíbrio
ácido – básico e hidro eletrolítico. Interações medicamentosas e efeitos colaterais dos
medicamentos utilizados em Medicina Interna.
PARA MÉDICO(A) ORTOPEDISTA
1. Afecções ortopédicas comuns na infância; 2. Epifisiólise proximal do fêmur; 3.
Poliomielite: fase aguda e crônica. 3.1. Osteomielite aguda e crônica; 4. Pioartrite; 5.
Tuberculose óteo-articular; 6. Paralisia obstétrica; 7. Ortopedia em geral; 7.1. Branquialgias;
7.2. Artrite degenerativa da coluna cervical; 7.3. Síndrome do escaleno anterior e costela
cervical; 7.4. Ombro doloroso; 7.5. Lombociatalgias. 8. Artrite degenerativa da coluna
lombo-sacra; 8.1. Hérnia de disco; 8.2. Espondilose. 9. Tumores ósseos benignos e
malignos; 10. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. 10.1. Fratura da
pélvis; 10.2. Fratura do acetábulo; 10.3. Fratura e luxação dos ossos dos pés; 10.4. Fratura
e luxação dos joelhos.
PARA MÉDICO(A) PSIQUIATRA
Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer). Observação Psiquiátrica:
anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares. Transtornos
mentais orgânicos. Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos. Esquizofrenia,
transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor. Transtornos neuróticos,
relacionados ao stress e somatoformes. Terapêuticas Biológicas em Psiquiatria.
Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente ocorrendo na infância
e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos
centros de atenção psicossocial e nos programas de saúde diversos. Reforma psiquiátrica
no Brasil, nova lógica assistencial em Saúde Mental: superação do modelo asilar,
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reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico,
interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência integral às pessoas em situação de risco.
PARA MEDICO(A) ULTRASSONOGRAFISTA
Bases físicas da ultrassonografia. Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço,
obstétrica e de partes moles. Noções básicas de Doppler. Ultrassonografia intervencionista.
Habilitação para realização de exames de abdômen total, partes moles, articulações,
ginecológico e obstétrico, incluindo transvaginal e mama. Ultrassonografia do abdômen
superior: fígado, vesícula biliar, vias biliares intra e extra-hepática, pâncreas, baço, rins,
suprarrenais e demais estruturas retroperitonais. Ultrassonografia obstétrica: anatomia normal
do feto, gravidez do 1o trimestre, idade gestacional, placenta, aborto, retardo do crescimento
intrauterino, anomalias fetais. Ultrassonografia ginecológica: anatomia da cavidade pélvica,
útero: ovários, massa pélvica, endometriose, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica.
Protocolos clínicos, e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.
PARA NUTRICIONISTA
1 Nutrição básica. 1.1 Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2 Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3
Dietas não convencionais. 1.4 Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação
nutricional. 1.5 Nutrição e fibras. 1.6 Utilização de tabelas de alimentos. 1.7 Alimentação
nas diferentes fases e momentos biológicos. 2 Educação nutricional. 2.1 Conceito,
importância, princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2 Papelque desempenha a
educação nutricional nos hábitos alimentares. 2.3 Aplicação de meios e técnicas do
processo educativo. 2.4 Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.
3 Avaliação nutricional. 3.1 Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2
Técnicas de medição. 3.3 Avaliação do estado e situação nutricional da população. 4
Técnica dietética. 4.1 Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de
alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 4.2 Seleção e preparo dos alimentos.
4.3 Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5 Higiene de alimentos. 5.1 Análise
microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2 Fontes de contaminação. 5.3 Fatores
extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no
alimento. 5.4 Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5 Enfermidades
transmitidas pelos alimentos. 6 Nutrição e dietética. 6.1 Recomendações nutricionais. 6.2
Função social dos alimentos. 6.3 Atividade física e alimentação. 6.4 Alimentação
vegetariana e suas implicações nutricionais. 7 Tecnologia dealimentos. 7.1 Operações
unitárias. 7.2 Conservação de alimentos. 7.3 Embalagem em alimentos. 7.4 Processamento
tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. 7.5 Análise sensorial. 8 Nutrição em
saúde pública. 8.1 Análise dos distúrbios nutricionais. Construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes e arcabouço legal; Controle Social;
Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, Lei
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais da saúde;
Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em
Saúde.
PARA PSICÓLOGO
1. Estrutura, Processos e Dinâmica da Organização; Motivação e Satisfação no Trabalho;
Saúde Mental e Qualidade de Vida no Mundo do Trabalho; A Psicodinâmica do Trabalho; 2.
Abordagens Psicológicas Clínica (Psicoterapia Breve, Abordagem centrada na Pessoa,
Dinâmica de Grupo, Grupo Operativo); Psicanálise; Processos Grupais, Família E Gênero
Na Abordagem Clínica Individual E Grupal; 3. Conceitos e Fundamentos da Psicologia
Hospitalar; Cuidados Paliativos, Tanatologia, Aconselhamento breve para Criança,
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Adolescente, Adulto, Idoso e Família. 4. Processo de Aprendizagem; Teorias da
Aprendizagem
(Behaviorismo,
Epistemologia
Genética,
Sócio-Construtivismo);
Psicopeadagogia no Ensino Superior; 5. Psicopatologia; Psicossomática; A Clínica da
Dependência (Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas). Código de Ética dos Profissionais
de Psicologia.
PARA PSICOPEDAGOGO
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ LDBN 9395/96. ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente). Psicologia do Desenvolvimento: Desenvolvimento
psicológico na infância e adolescência (Desenvolvimento cognitivo, da linguagem, social,
moral, da personalidade, inteligência). Construção simbólica na criança. A família e sua
influência no desenvolvimento das crianças. Teorias da Aprendizagem: Concepção
genético-cognitiva da aprendizagem (Desenvolvimento e aprendizagem. Equilibração. O
papel da interação social). Concepção sócio-histórica da aprendizagem. A dimensão social
do desenvolvimento humano (A interação social e a aprendizagem, Zona de
Desenvolvimento Proximal - Z.D.P., processo de internalização das funções psicológicas
superiores, mediação cultural, formação de conceitos). Inclusão e humanização do espaço
escolar. Política e Educação.
PARA PROFESSOR INTÉRPRETE
Legislação: lei nº 10.436/2002 - Lei de libras. Decreto nº 5626/2005 - regulamentação da lei
de libras. Decreto n° 6949/2009- Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência
(artigo 24). Lei n° 12319/2010 – regulamentação da profissão de intérprete. Resolução
CNE/CEB n° 02 institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação
básica. História geral da educação de surdos: política nacional da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva. Código de ética do tradutor e intérprete de libras.
Aspectos Linguístico da libras: formação do léxico; propriedades; sistemas
fonéticos/fonologia, morfossintático, semântico/pragmático e a formação dos classificados.
Lei n/ 13146/2015- Estatuto da Pessoa com Deficiência.
PARA PROFESSOR BRAILLISTA
Fundamentos da Educação da Pessoa com Deficiência Visual. Atendimento Educacional
Especializado na Área de Deficiência Visual. Informática para Pessoas com Deficiência
Visual (DOSVOX). Grafia Braille para Informática: princípios básicos, sistema de prefixação,
listas diversificadas de sinais, normas de aplicação. Métodos e Técnicas para uso do
Soroban. Metodologia do Sistema Braille: leitura e escrita. Grafia Braille para a Língua
Portuguesa: Sistema Braille: histórico, definição, simbologia. Código Braille na Grafia da
Língua Portuguesa: Valor dos Sinais; Observações e Normas de aplicação: sinal de letra
maiúscula, números e sinais com eles usados, sinal de itálico e outras variantes
tipográficas, pontuação e sinais acessórios. Disposição do Texto Braille. Símbolos usados
em outros idiomas, inexistentes em Português ou representados por sinais Braille
diferentes. Vocabulário de Termos e Expressões Empregados no Domínio do Sistema
Braille. Parecer sobre a Grafia da Palavra "Braille". Portaria nº 319, de 26/02/1999 e
Portaria 554 de 26/04/2000 do Ministério de Educação. Código Matemático Unificado para
Língua Portuguesa: prefixos alfabéticos e sinais unificadores; índices e marcas; números;
operações aritméticas fundamentais e relações numéricas elementares; frações, potências
e raízes; teoria de conjuntos e lógica; aplicações (funções) e geometria.
PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
A história da educação inclusiva no Brasil. Política Nacional de Educação Especial.
Organização da Escola: Projeto-Político-pedagógico; Regimento Escolar; Adaptação
curricular. Planejamento, avaliação e acompanhamento de processos de ensino
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aprendizagem. Salas de recurso multifuncional e Atendimento Educacional Especializado.
Necessidades educativas especiais..
PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS – PC
Ciências: Água: ciclo biogeoquímico; funções no organismo; funções no ecossistema;
doenças relacionadas à água. Solos: tipos, importância, formação; doenças relacionadas ao
solo. Rochas: tipos, como se formam, características. Atmosfera: partes, características,
doenças relacionadas ao ar. Terra: partes, como se organizam; funções, características.
Ecologia: ciclos biogeoquímicos; relações ecológicas harmônicas e desarmônicas; Poluição,
desmatamento, queimadas, extinção de espécies, excesso de produção de resíduos.
Biodiversidade da Terra. Importância de cada organismo no ecossistema. Botânica.
Fisiologia humana. Citologia: partes e funções da célula; produção de energia; Divisão
celular (Mitose, Meiose e Interfase). Histologia animal: tecidos: epitelial; conjuntivo,
muscular e nervoso. Zoologia. Anatomia humana. Organismo humano: como se organiza,
suas funções, órgãos e sistemas. Biologia a serviço da vida. Biotecnologia. Nanotecnologia.
Sustentabilidade. Educação Ambiental. Ensino de Ciências no contexto escolar. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Química: Tabela Periódica de Elementos Químicos. Símbolos dos
elementos e suas características. Famílias e Períodos. Átomo. Estrutura atômica. Ligações
químicas: covalentes e iônicas. Cátions e Ânions. Distribuição eletrônica dos elementos
químicos. Níveis e subníveis de cada elemento. Funções químicas: ácidos, bases, sais e
óxidos: características e funções. Elementos químicos do cotidiano: como se organizam e
onde são encontrados. Reações químicas: simples troca e dupla troca. Química do futuro:
remédios e tratamentos que envolvem química. Física: Conceitos importantes: trajetória,
referencial, repouso, movimento. Substâncias, misturas e combinações. Métodos de
separação de misturas. Matéria. Energia. Estados físicos da matéria. Mudanças dos
estados físicos da matéria. Newton. Leis de Newton. Einstein. Teoria da Relatividade Geral.
Movimento retilíneo uniforme; Movimento retilíneo uniformemente variado; Movimento
circular. Relação entre velocidade, distância e tempo. Luz: reflexão e refração. Magnetismo.
Eletromagnetismo. Som. Ondas sonoras.
PARA PROFESSOR DE ED. FÍSICA - PC
Ensino e aprendizagem. Educação: concepções, desafios e tendências pedagógicas.
Propostas e práticas educativas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. A
organização e o cotidiano das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.
Projeto Político Pedagógico. Avaliação do processo ensino-aprendizagem na Educação
Física Escolar. O planejamento e a organização do conteúdo da Educação Física Escolar
no currículo da Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Tecnologias da informação e
da comunicação no contexto escolar e na Educação Física. Educação Inclusiva. Anatomia e
fisiologia. O ensino da Educação Física e o contexto escolar. A Educação Física no
contexto educacional enquanto componente curricular. Aspectos históricos da Educação
Física no contexto escolar brasileiro – tendências pedagógicas e seus pressupostos
epistemológicos, metodológicos e ideológicos. Abordagens didático-metodológicas no trato
com o conhecimento da Educação Física. O objeto de estudo e as especificidades da
Educação Física Escolar. Ginástica, lutas, danças, capoeira, esportes – voleibol,
basquetebol, atletismo, futebol de campo, futsal, handebol. Os fundamentos, as técnicas e
as táticas dos conteúdos da Educação Física (ginástica, lutas, dança, capoeira, o jogo,
esportes – voleibol, basquetebol, atletismo, futebol de campo, futsal, handebol). As regras
dos conteúdos da Educação Física (ginástica, lutas, dança, capoeira, jogo, esportes –
voleibol, basquetebol, atletismo, futebol de campo, futsal, handebol). Os sentidos e
significados do conhecimento que trata a educação física escolar na sociedade
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contemporânea. O processo de desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento motor.
Jogo, brinquedo e brincadeira. Motricidade e psicomotricidade. Metodologia do ensino de
Educação Física. Parâmetros Curriculares.
PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA – PC
Conceitos fundamentais da Geografia: espaço, território, região, paisagem e ambiente. A
representação do espaço geográfico e suas leituras. Mapas, cartografia e geotecnologias.
Princípios de Geologia e Geomorfologia. Domínios Morfoclimáticos. Dinâmica climática,
paisagens naturais, biomas e a degradação ambiental. Território e sociedade. Dinâmica da
população. Crescimento, características e mobilidade populacional. Diversidade cultural e
étnica. Urbanização e metropolização: disparidades sócio
espaciais. Setores da
economia. A produção Industrial: evolução e a mobilidade do trabalho e do capital. O
Espaço rural: estruturação e a questão agrária. O espaço da globalização: a nova ordem
mundial. Os blocos econômicos e as questões geopolíticas atuais. Modificações locais e
globais. A estrutura regional: características e desigualdades sociais e econômicas. Ensino
de Geografia e contexto escolar.
PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA – PC
A História: Tempo, Espaço, Fontes Históricas e locais de pesquisa História e memória;
Teoria e metodologia da História: O Positivismo, Marxismo, a Escola dos Annales, o
neomarxismo inglês e a Escola de Frankfurt, o pós-modernismo A interdisciplinaridade e o
ensino de

história;

Propostas

curriculares;

Conteúdos

escolares;

Procedimentos

metodológicos e projetos de trabalho; Novos temas e tendências recentes no ensino de
história; China antiga: sociedade, cultura e economia; Civilizações mesopotâmicas e
egípcia: aspectos econômicos, sociais e culturais; O Egeu e o mundo helênico; A sociedade
helenística; República e império romano; As invasões “bárbaras”; Povos e culturas
africanas: malineses, bantos e iotubás. O cristianismo e a igreja na antiguidade e na Idade
Média; Os reinos “bárbaros”; Formação, consolidação e queda do feudalismo na Europa;
A Reforma Religiosa e a Contra-reforma Católica; Renascimento e Humanismo; Estado
moderno, absolutismo e mercantilismo; As etapas da Revolução Industrial; O iluminismo; A
Revolução Francesa; Revolução e contra-revolução na Europa da primeira metade do
século XIX; O imperialismo e o neocolonialismo; A Primeira Guerra Mundial e o pós-guerra;
A Revolução Russa; Ascensão do fascismo; A Segunda Guerra Mundial; Independência
dos países africanos e asiáticos; A Guerra Fria; Socialismo real: China, Vietnã e Cuba; O
fim da URSS e a democratização do Leste Europeu; A reunificação alemã; A América PréCabralina; Principais Sítios Arqueológicos de Pernambuco; Expansão Marítima e invasões
portuguesas ao Brasil; Colonização da América Portuguesa: administração, economia e
sociedade colonial; A capitânia de Pernambuco: colonização, economia, administração e
sociedade; Período holandês no Brasil: invasão, governo holandês e expulsão dos batavos;
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A vinda da família real portuguesa para o Brasil; Insurreição Pernambucana de 1817; Brasil
Império: Primeiro Império, Período Regencial e Segundo Império; Confederação do
Equador; Resistência escrava e processo emancipacionista; Revolução Praieira; “República
Velha”: aspectos políticos, econômicos e sociais; Movimentos sociais na Primeira
República; A Revolução de 1930 e o Estado Getulista; O período democrático de 19451964; O Regime Militar e a transição para a democracia; O Brasil e a nova ordem mundial:
Governos Collor, Itamar Franco, Lula, Dilma;Rousseff e Michel Temer; Influência históricocultural dos povos indígenas e negros no Brasil; A América pré-colombiana: Astecas, Incas
e Maias; A colonização da América espanhola; A independência dos Estados Unidos e das
colônias espanholas; Estados Unidos: marcha para oeste e guerra civil; O populismo na
América latina; As ditaduras militares na América Latina;
PARA PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – PC
Concepções sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Tendências Pedagógicas:
métodos e abordagens de ensino (Grammar-Translation; The Audio Lingual Method; Silent
Way; Desuggestopedia; Community Language Learning; Total Physical Response;
Communicative Approach; Collaborative Learning). Interculturalidade e Interdisciplinaridade
no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção de Textos em Língua Inglesa.
Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Competências para ensinar/aprender. Reflexões e
ações do professor de Língua Inglesa. Linhas Pedagógicas e Métodos de Avaliação
voltados para a EJA. Planejamento didático e currículo em EJA. Pedagogia de Projetos
Interdisciplinares em EJA.
PARA PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – PC
Ortografia. Fonética. Acentuação: Regras e aplicação. Morfologia. Classe de palavras,
estruturação nominal. Valores semânticos. Conotação e denotação. Flexão nominal e
verbal. Sintaxe – Tempos e modos verbais. Processos de coordenação e subordinação.
Equivalência e transformação de estruturas. Uso e significado de nexos. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação. Colocação pronominal.
Discurso direto e indireto. Leitura, compreensão e interpretação de texto – Assunto e
estrutura profunda do texto. Estruturação do texto - ideias principais e secundárias. Relação
entre ideias, ideia central e intenção comunicativa. Figuras de linguagem. Recursos de
argumentação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. Intertextualidade –
vozes no texto. Coesão e coerência textuais. Significação contextual de palavras e
expressões.
PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA – PC
Teoria dos Conjuntos. Conjunto dos números naturais e inteiros: divisibilidade, números
primos, decomposição em fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo
comum. Conjunto dos números racionais: Operações com frações, com representações
decimais e em notação científica. Porcentagem, razão, proporção, regra de três simples e
composta. Conjunto dos números reais: operações e propriedades, simplificação de
expressões numéricas e algébricas, reta numérica, valor absoluto, relação de ordem e
intervalos. Conjunto dos números complexos: operações, propriedades, representação na
forma geométrica e trigonométrica e expressões algébricas. Funções: estudo das relações,
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definição da função, domínio, imagem e contradomínio de uma função, construção e
interpretação de gráficos, função injetora, sobrejetora e bijetora, funções pares e ímpares,
função inversa, função composta, função afim, quadrática, modular, exponencial,
logarítmica, funções definidas por ramos, funções trigonométricas, funções trigonométricas
inversas e classificações quanto ao crescimento e sinal da função. Trigonometria: razões
trigonométricas no triângulo retângulo, arcos e ângulos, razões trigonométricas na
circunferência, arcos notáveis, redução ao primeiro quadrante, aplicação das fórmulas da
adição e subtração de arcos, lei dos senos e dos cossenos, identidades trigonométricas e
equações trigonométricas. Resoluções de equações e inequações: do primeiro grau, do
segundo grau, exponenciais e logarítmicas. Sistemas de equações do primeiro (de 2 ou 3
variáveis) e do segundo grau. Progressões Aritméticas e Geométricas. Geometria plana:
Ângulos: definição, classificação, conversão de medidas, unidades e operações, ângulos
formados por feixes de paralelas cortadas por transversais, Teorema de Tales e aplicações.
Polígonos: elementos e classificação, diagonais, soma dos ângulos externos e internos,
estudo dos quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças, relações métricas dos
triângulos. Área e perímetro: polígonos, círculos e suas partes. Circunscrição e inscrição de
polígonos e círculos. Álgebra: matrizes e determinantes. Análise Combinatória e
Probabilidades. Geometria espacial: áreas superficiais e volumes de prismas, pirâmides,
cilindros, cones, esferas e partes de esfera. Inscrição e circunscrição de sólidos. Geometria
analítica: estudo analítico do ponto, da reta (equações, paralelismo, perpendicularismo e
intersecção de retas) e da circunferência (elementos e equações), posições relativas entre
pontos, retas e círculos. Polinômios: grau e propriedades, operações, Teorema do Resto,
Teorema Fundamental da Álgebra, Teorema de D’Alembert, determinação das raízes reais
e imaginárias de polinômio e Teorema da Decomposição de Polinômios. Matemática
Financeira: Juros Simples e Composto. Noções básicas de Estatística e interpretação de
dados e gráficos. Educação: concepções, desafios e tendências pedagógicas. Escola,
família, sociedade e o processo de inclusão. Planejamento e avaliação da aprendizagem.
Princípios, tendências e práticas de currículo, ensino e aprendizagem. Metodologias de
ensino da Matemática: modelagem matemática, resolução de problemas, etno matemática,
jogos, tecnologias da informação, ensino cooperativo. Parâmetros Curriculares.
PARA PROFESSOR – PA
A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Construção das noções de espaço,
tempo e grupo. Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita. O texto:
apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens.
Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos,
funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: variação linguística;
interlocução. O professor, o aluno e o processo de elaboração de textos escritos.
Matemática: a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em diferentes
bases. Resolução de problemas. Metodologia do ensino de matemática. Ciências: água, ar
e solo – características físicas, químicas e biológicas e suas relações nos ecossistemas. Sol
– fontes de energia e processos energéticos vitais na natureza. Transformações dos
materiais na natureza. Seres vivos – suas relações e interações ambientais, cadeia e teia
alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e
sexualidade. Meio ambiente. Impactos ambientais – manejo e conservação. Lixo. Poluição.
Estudos sociais: Economia e política no Brasil. Principais problemas socioeconômicos,
desigualdades regionais no Brasil de hoje. Brasil e estado de Pernambuco: principais
aspectos geográficos e econômicos. Espaço e tempo: localização, organização,
representação. Tempo físico. Linha de tempo. Mapas e globo terrestre.
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PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1. Lei nº 9.784, de 29/01/1999; 2. Redação oficial (Manual da Presidência da República); 2.
Noções de arquivologia – Fundamentos e princípios arquivísticos. Classificação dos
documentos. Protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento. Noções de
conservação e preservação de acervos documentais. 3. Comunicação Interpessoal:
barreiras, uso construtivo, comunicação formal e informal. 4. Gestão de Pessoas: conceitos,
avaliação de desempenho, trabalho em equipe, motivação, liderança e gerenciamento de
conflitos. 5. Noções de Informática: Noções básicas de sistemas operacionais; 6. Sistema
operacional MS Windows; 7. Pacote de aplicativos MS Office (Word, Excel); 8. Serviço de
Internet (conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, acesso remoto, transferência de
arquivos, busca). 9. Conceitos e comandos de editor de textos. 10. Conceitos e comandos
de planilha eletrônica;
PARA MOTORISTA – D
Legislação de trânsito: Direção defensiva e prevenção de acidentes: Velocidade de
segurança; Percepção, reação e frenagem; Condições desfavoráveis à segurança:
Condições da via, Conduta do motorista e o uso de bebidas alcoólicas ou drogas, Influência
do meio ambiente. Precauções para evitar colisões e atropelamentos. Conhecimentos
básicos de mecânica automotora: Veículos automotores, Reparos de emergência e
cuidados especiais com o veículo, seus equipamentos e acessórios. Condução econômica.
Primeiros socorros a acidentados no trânsito.
PARA ATENDENTE DE HOSPITAL
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção;
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de recepcionista;
Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras;
Organização do local de trabalho. Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Noções básicas de atendimento ao
público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas.
PARA MAQUEIRO
Técnicas de movimentação do paciente da maca para o leito e da cadeira de rodas para o
leito. Técnicas de mobilização e transporte de pacientes. Relacionamento interpessoal com
a equipe de trabalho, pacientes e seus familiares. Ética profissional. Noções básicas de
prevenção de infecções hospitalares. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).
PARA TECNICO. EM ENFERMAGEM
Técnicas de assepsia, antissepsia, esterilização e desinfecção; Manipulação de
equipamentos para esterilização; Limpeza de feridas e curativos; Vias de administração de
fármacos; Preparo e diluição de medicamentos imunossupressores, antibióticos,
antifúngicos e antivirais; Coleta de material biológico; Monitoração: PVC, Oximetria de
Pulso, PAM; Cuidados de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos; Cuidados de
enfermagem à saúde da criança e adolescente; Atuação da enfermagem no Controle de
Infecção Hospitalar; Enfermagem no Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado;
Cuidados de Enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis; Cuidados de
Enfermagem a pacientes críticos em situações de urgência e emergência; Aspectos Éticos
de Enfermagem
PARA ASSISTENTE CONTÁBIL
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade com base
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nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Contabilidade Aplicada às
Entidades do Setor Público com base na Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/00. Execução
Orçamentária e Compras na Administração Pública. Demonstrações Contábeis.
Contabilidade e Análise de Custos. Aspectos Fiscais e Patrimoniais de Eventos Contábeis.
PARA TÉCNICO AGRÍCOLA
1. Gestão: Administração Rural; Economia Rural; Comercialização Rural; Administração da
Produção; e Gerenciamento e Difusão de Tecnologia. 2. Produção Agroindustrial: Matérias
Primas na Agroindústria; Higiene Agroindustrial; Indústrias Rurais e Processamento
Agroindustrial. 3. Produção Vegetal: Uso e Manejo do Solo; Climatologia; Desenvolvimento
Vegetativo; Propagação e Plantio; Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas; Uso
adequado de agrotóxicos; Culturas (em especial, fruticultura), Planos de Colheita e PósColheita; Horticultura; Edafologia Sustentável na Agricultura; Máquinas e Equipamentos na
Agricultura. 4. Conservação do solo e água. 5. Vigilância ambiental: conceito, atribuições;
processo de degradação e parâmetros de qualidade ambiental, do solo da água e do ar;
aspectos sociais econômicos, culturais e comportamentais envolvidos na questão da
exploração dos recursos naturais; 6. Controle das principais zoonoses: tipos e
características, vetores de doenças e níveis de população de animais. 7. Uso de pesticidas:
a poluição do solo, da água, do ar e dos produtos agrícolas; boas práticas de produção na
agricultura; manejo correto dos pesticidas e seus resíduos; 8. Biossegurança. 9. Resíduos
urbanos: domésticos, dos serviços de saúde e industrial. 10. Educação Ambiental.
PARA TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e
dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico (NBR 6492/94, NBR 8196/99,
NBR 8403/84, NBR 10068/87, NBR 13142/99). Escalas; projeto arquitetônico convenções
gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário);
desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura;
detalhes; contagem; esquadrias (tipos e detalhamento);escadas e rampas (tipos,
elementos, cálculo, desenho);coberturas (tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade
(NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma – convenções. Projeto e execução de
instalações prediais – instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás,
mecânicas, ar-condicionado. Estruturas- desenho de estruturas em concreto armado e
metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico – significado dos termos
usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção.
Topografia. Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos,
planilhas, composições de custos, cronograma físico-financeiro). Programa Microsoft Excel
no uso de Planilhas Orçamentárias. Desenho em AUTOCAD (Versões de 2000 para cima):
menus, comandos, aplicações.
PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lei Orgânica do Município de Pombos; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo;
Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras,
comportamento no trabalho e relações humanas.
PARA AUXILIAR DE CRECHE
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde,
alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade;
Noções básicas de atendimento ao público; Organização do local de trabalho
PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ética e relacionamento interpessoal; Cidadania, meio ambiente e qualidade de vida;
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Qualidade em prestação de serviços: fatores que determinam a qualidade dos serviços;
Qualidade no atendimento ao público em geral; Noções de Segurança e higiene no
ambiente de trabalho; Organização e planejamento das tarefas.
PARA COVEIRO
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; Validade da aquisição dos terrenos; A
exumação; O enterro; Edificações.
PARA ENCANADOR
Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto. Instalação, manutenção e
reparos em tubulação de ferro cobre, PVC e cerâmicas. Instalação dos vários tipos de
conexões, passagens e caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas
manuais, elétricas e outras usadas na profissão.
PARA LAVADEIRA
Conhecimento dos tipos de tecidos e produtos químicos utilizados na lavagem.
Conhecimento das etapas do processo de lavagem. Conhecimento dos procedimentos
executados com relação aos diferentes tipos de roupas e sua utilização. Conhecimento dos
símbolos de conservação das roupas. Conhecimento dos equipamentos de lavar e passar.
Conhecimento dos equipamentos de proteção individual.
PARA MERENDEIRA
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas maneiras; Comportamento no
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de
alimentos; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e
conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de cozinha; Relatório de
pedidos de materiais de consumo gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de
materiais de consumo.
PARA PEDREIRO
Resolução de situações-problemas em obras. Questões que simulam as atividades da
rotina diária do trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em
construções. EPIs, noções de segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos
que auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Conservação e manutenção de obras,
reparos. Relações Humanas e interpessoais. Noção de perímetro e medida de área.
PARA COPEIRO
Estrutura Física e Funcional da Copa, da lanchonete e da cozinha: layout básico,
instalações, mobiliário, equipamentos e utensílios; postos e fluxos de trabalho, tipos e fluxos
dos documentos administrativos. Postos de trabalho, cargos e tarefas, Postura profissional.
Recursos tecnológicos pertinentes às atividades. Planejamento e organização dos serviços.
Princípios e etapas do atendimento: registro do pedido; a comanda; Pré-preparo de lanches
e pratos rápidos; Noções de Cardápio; Tipos de cardápio; Estrutura do cardápio: Couvert;
Sobremesa: Individual / Grupo; Bebidas: Vitaminas, Sucos, Água de coco, Refrigerantes,
Tipos de Café; Tábuas de Frios; Sanduíches. Higiene alimentar; Boas Práticas na
Manipulação e Produção de Alimentos: Procedimentos Padrões de Higiene Operacional
(PPHO); Materiais e produtos de limpeza; Código de Defesa do Consumidor - suas
principais disposições.
PARA COZINHEIRO
Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso
correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes
destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas sobre a
utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza.
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Noções básicas sobre grupos de alimentos e seu valor nutricional. Adequação da
alimentação do escolar e do adolescente. Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às atividades a serem
desenvolvidas.
PARA ELETRICISTA
Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga
Elétrica. Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica.
Circuito Elétrico. Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores
Elétricos. Resistência de um Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática.
Utilização de Condutores. Fenômenos Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs.
Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios e suas Funções.
PARA VIGILANTE
Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno
do serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio
público contra danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de
entradas e saídas; Formas de Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia;
Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o
público. Noções de Ética Profissional. Direitos e deveres do servidor público. Telefones
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro.
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