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CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 004/2016
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO
(FC 01 a FC 06 e FC 09 a FC 11)
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRO, MOTORISTA DE HABILITAÇÃO “D”,
MOTORISTA FLUVIAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS

LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Análise sintática da oração. Sentido próprio e
figurado das palavras.
MATEMÁTICA - COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Mínimo Múltiplo Comum. Máximo Divisor
Comum. Sistema Métrico Decimal; medidas de massas, medidas de comprimento e medidas de tempo; o conjunto de
números naturais; potenciação, regras e propriedades; frações e números racionais. Expressão Numérica. Problemas.
Equação do 1º. Grau; sistema de equações com duas variáveis.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
COMPLETO
Lei Municipal nº 25/94 (Estatuto do Servidor).

CONHECIMENTOS GERAIS – SOMENTE PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FC 01 E FC 02, E
MERENDEIRO - FC 03 E FC 04
Meios de transporte e comunicação; Estado do Amazonas: limites, pontos extremos, relevo, clima, hidrografia,
extrativismo, pontos turísticos e folclore; O Brasil: político, regional, limites e pontos extremos; As Autoridades:
Federal, Estadual e Municipal; Símbolos Nacionais; Datas Cívicas e Sociais: Acontecimentos importantes ocorridos
no Brasil. Amaturá: fundação, pontos turísticos, história.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - SOMENTE PARA MOTORISTA DE HABILITAÇÃO “D” - FC 05
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - Código de Trânsito Brasileiro: Lei nº 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do
CONTRAN e suas respectivas alterações: 168/2004; 24/1998 e 182/2005. Do cidadão: da educação para o trânsito;
direção defensiva; noções de segurança individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros, placas de
sinalização, advertência, indicação, educativas, sinalização de obras, placas de regulamentação e sinais de apito
(finalidade). Prática de direção veicular: Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os
instrumentos do painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação
veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - SOMENTE PARA MOTORISTA FLUVIAL - FC 06
Noções básicas de marinharia: embarcação, cabos, nós, voltas; manuseio dos cabos; fundear e suspender; reboque.
Primeiros Socorros. Combate a incêndio: precauções, regras e agentes extintores. Sobrevivência: material, como
sobreviver em águas interiores, perigos, segurança de embarcação. RIPEAM. Noções básicas de navegação e de
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estabilidade; Prevenção de poluição do meio ambiente e prevenção em operação com motores. Os conteúdos
compostos no módulo básico de formação para marinheiro fluvial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FC 09 a FC 10
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de
mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as
famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio
Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não
Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental);
Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano,
Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao
recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de
Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança,
Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO EM ENDEMIAS – FC 11
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do
Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre
Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde
Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade
da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário.

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
(EM 07 a EM 08 e EM 12 a EM 20)

CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁRCIA,
SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM BIBLIOTECA, TÉCNICO EM
CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA,
TÉCNICO EM PATOLOGIA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – EM 07 a
EM 08 e EM 12 a EM 20
Compreensão e Interpretação de Textos: Textos ou fragmentos de textos não literários (informativos e
contemporâneos de revistas, jornais, livros, quadrinhos, charges); Textos ou fragmentos de textos literários de autores
brasileiros. A Organização Textual dos Vários Modos de Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia,
Classe, Estrutura, Formação e Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação
de Palavras, Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do
Período. Fatos Linguísticos: Morfosintaxe: Variedades linguísticas; Classificação, flexão e emprego das classes
gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição, numeral; Verbos e
seus diferentes modos, tempos e formas: flexões nominais e verbais: os tempos e modos verbais; Constituintes
imediatos de uma oração e suas relações: termos essenciais, integrantes e acessórios; Conectores de palavras e de
orações; Coordenação e Subordinação de períodos simples e compostos; Emprego da Crase; Concordância verbal e
nominal; Regência verbal e nominal; Colocação Pronominal; Funções e empregos das palavras QUE e SE.
Semântica: Conotação e denotação; Flexão do substantivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural)
Relação de significação entre as palavras: sinonímia e antonímia; hiperonímia, hiponímia; homonímia, homografia;
homofonia e paronímia. Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Versificação. Pontuação:
funcionalidade e valor expressivo dos sinais de pontuação. Ortografia e Acentuação gráfica: segundo as normas
vigentes da Nomenclatura Gramatical Brasileira. O texto e sua coerência; O texto e sua concisão; O texto e sua
congruência das ideias, dos argumentos e da expressão: emprego adequado dos recursos (vocabulares, sintáticos e
semânticos).
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MATEMÁTICA - COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - EM 07 a EM 08 e EM
12 a EM 20
Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais e reais: Operações Fundamentais (adição, subtração,
multiplicação, divisão, divisão, potenciação e radiciação), propriedades das operações, problemas de aplicação,
expressões numéricas, divisibilidade: múltiplos e divisores, numéricos primos, mínimo múltiplo comum e Máximo
divisor comum. Equações: equações do 1° grau com uma variável, resolução de problemas. Sistemas de Equações
Lineares Algébricas com duas variáveis: resolução de problemas. Razões e Proporções: razão, proporção,
propriedade fundamental das proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples, problemas de aplicação. Sistema de Medidas: comprimento, massa, tempo,
capacidade, área e volume - reconhecimento. Equação do 2º grau; inequação do 2º grau.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – EM 07 a
EM 08 e EM 12 a EM 20
Lei Municipal nº 25/94 (Estatuto do Servidor).

INFORMÁTICA BÁSICA – SOMENTE PARA OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E
AGENTE ADMINISTRATIVO – EM 07 E EM 08
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções básicas de arquitetura de computadores tipo PC. Conceitos básico de
administração de sistemas operacionais Windows para estações (XP/Windows 7/Windows8): registro, serviços,
compartilhamento, recursos, políticas de segurança, serviços de terminal. Conhecimento em pacote de automação de
escritório: MS Office 2010 Professional Plus: Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Noções básicas do protocolo
TCP/IP, serviços (DNS, NAT e DHCP) e utilitários de monitoração (PING, TRACERT, NSLOOKUP, outros).
Noções básicas de segurança em redes de computadores: vírus, controle de acesso. Conceitos básicos do sistema
operacional Linux. Ética e Serviço Público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CARGOS TÉCNICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DE FARMÁCIA – EM 12
Noções de administração de estabelecimento de saúde; Noções de organização e funcionamento de farmácia;
Noções de estoque de medicamentos; Dispensação de medicamentos; Preparação de fórmulas; Noções de
farmacotécnica; Noções de farmacologia; Noções de higiene e segurança; Portaria 344/98–SVS/MS
(12/05/1998). Pesos e medidas; Vias de introdução e eliminação de medicamentos; Operações farmacêuticas;
Processos usados na farmácia para preparar o medicamento; Solubilidade dos medicamentos; Noções de
hipodermia; incompatibilidade medicamentosa; Sistemas fundamentais e métodos de cálculos farmacêuticos;
Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição; Noções de administração de recursos materiais; Noções
básicas de farmacotécnica; qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade, apresentação, interesse,
presteza, eficiência, tolerância, descrição, conduta e objetividade. Trabalho em equipe: personalidade e
relacionamento, eficácia no comportamento. Promoção de biossegurança nas ações de saúde. Administração de
farmácia hospitalar. Legislação, controle de qualidade e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos.
Orientação quanto ao uso correto de medicamentos. Controle e distribuição de medicamentos e materiais de uso
hospitalar. Prazo de validade e sinais de instabilidade; Armazenamento de medicamentos. Sistema de distribuição de
medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos
Farmacêuticos e correlatos; Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e
Funcionamento de Farmácias (Portarias).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - SECRETÁRIO DE ESCOLA – EM 13
Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao público e ao telefone, relações humanas, comunicação, comunicações
organizacionais e administrativas, correspondência oficial – documentos e/ou modelos utilizados, mensagens
eletrônicas, formulários, cartas comerciais, redação oficial, formas de tratamento. Orientações sobre os indicativos e
rotinas dos serviços de Secretaria: cronograma de atividades do serviço de secretaria. Serviço de pessoal, conceito,
competência, atribuições. Ergonomia: postura e movimento, fatores ambientais, organização e higiene do/no local de
trabalho, informação e operação. Código de Ética Profissional do Secretariado. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo
e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora;
Telefones úteis e de emergência; Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers, intercomunicadores, rádios e
sistemas de alto-falantes; Livro de registro de correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX;
Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Noções de software de controle
de ligações. Noções de arquivamento e procedimentos administrativos. Elaboração e manutenção de banco de dados.
Liderança e poder; Motivação. Planejamento, direção, organização, execução e controle. Teorias e Abordagens da
Administração. Administração pública: conceitos, princípios e atos. Correspondência e redação oficial: conceitos,
princípios, modelos e normas gerais. Arquivologia: princípios, conceitos, métodos e instrumentos de arquivamento,
arquivamento de documentos e correspondências. A equipe do Secretário Escolar e suas atribuições na Instituição de
Ensino. Secretário escolar: seu perfil, papel e deveres. Práticas de Secretariado. Administração Escolar: Conceito,
objetivo, princípios básicos e funções. Procedimento administrativo do secretário escolar. Aspectos fundamentais da
comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. Noções de atendimento ao público e de
relacionamento interpessoal. Arquivo Escolar. Documentos de instituições de ensino. Redação oficial e Escrituração
Escolar: ata, ofício, circular, atestado, declaração, relatórios e suas características linguísticas e textuais. Escrituração
Escolar. Requerimento de Matrícula. Diário de Classe. Atas de Resultados Finais. Histórico Escolar. Declaração.
Revisão. Avaliação inovadora, dentre outras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO AGRÍCOLA – EM 14
Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos; Análise de Sementes: Amostragem; Pureza; Germinação;
Teste de Tetrazólio; Determinação de Umidade; Fitossanidade: Identificação das principais pragas agrícolas;
Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos e afins; Noções de sanidade animal; Metodologia de
amostragem e de análise de produtos de origem vegetal e animal, seus produtos, subprodutos e resíduos de
valor econômico. Defesa sanitária vegetal e animal; Padronização e classificação d produtos de origem vegetal, seus
produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico; Inspeção de produtos de origem vegetal e animal; Fiscalização
de insumos agropecuários.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM BIBLIOTECA – EM 15
Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceituação, princípios e evolução. A biblioteca no
contexto acadêmico: conceito e funções, missão, estrutura organizacional e operacional. Planejamento, gestão,
organização, controle e avaliação. Projetos, relatórios, manuais de serviço e procedimento. Princípios, métodos e
processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca e seus serviços. Comunicação: produtos de divulgação.
Marketing em unidades de informação. Ambiente tecnológico: tecnologias da informação aplicadas à gestão de
acervos bibliográfico e documental. (web.2, bibliotecas digitais/virtuais, Repositórios digitais, redes sociais, bases de
dados, webQualis, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), D-Space - Sistema para criação e
implementação de repositórios digitais. etc). Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e preparo do
documento para empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no ambiente informacional;
capacitação e desenvolvimento de competência informacional do usuário. O profissional bibliotecário,
regulamentação do exercício profissional e a ética profissional. Meios e processos de comunicação científica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE CONTABILIDADE – EM 16
CONTABILIDADE GERAL: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e
princípios contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo,
passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e
escrituração. Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/1976 e suas alterações posteriores:
Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. CONTABILIDADE PÚBLICA:
Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA; Ciclo Orçamentário;
Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano
de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações
posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa, classificação
institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra orçamentárias; Execução Orçamentária:
fases da receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa, programação, licitação,
empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar. LEGISLAÇÃO: Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas
alterações posteriores; Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores; Lei de Licitações; Lei Federal nº
10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética
profissional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – EM 17
Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. Regulamentação do exercício
profissional. Política de saúde - SUS. Política Nacional de Urgência/Emergência - SUS. Biossegurança. Educação em
saúde. Relações humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia.
Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais, Mensuração de
altura e peso, assepsia e controle de infecção. Biossegurança. Administração de medicamentos (noções de
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise).
Prevenção de úlceras de pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais.
Oxigenioterapia. Curativo. Administração de dietas oral e enteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de
enfermagem ao paciente Com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos,
digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e
desinfecção de materiais. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de transmissão,
profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem maternoinfantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério. Complicações obstétricas. Recémnascido normal e patológico. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. Doenças da Primeira
Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização básica na infância. Vigilância epidemiológica. Atenção à
Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – EM 18
Organização da sala de Imobilizações; Preparo do paciente para o
Aparelhos de imobilização com material sintético; Aparelhos
Esparadrapagem; Enfaixamento; Tração cutânea; Colar cervical;
ortopédico; Salto ortopédico; Modelagem de coto; Fender e frisar
aparelho gessado.

procedimento; Confecção de imobilizações:
gessados circulares; Goteiras gessadas;
Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi
o aparelho gessado; Abertura de janelas no

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM PATOLOGIA – EM 19
Conhecimentos gerais na área de atuação: Coleta, transporte, armazenamento e processamento de amostras
biológicas; Conhecimentos básicos na área de Hematologia: Coleta de sangue venoso e arterial: técnica e causas de
erros, Anticoagulantes usados em Hematologia, Confecção de esfregaços sanguíneos e colorações, Contagens
Manuais Globais: hemácias, leucócitos e plaquetas, Dosagem de hemoglobina, Determinação do hematócrito e
índices hematimétricos, Provas de Coagulação; Noções de Urinálise; Exame parasitológico de fezes; Exames
bioquímicos de rotina :colesterol, triglicérides, uréia, creatinina, sódio, potássio, glicose; Técnicas básicas de
bacteriologia: coloração pelo gram, plantio e isolamento de colônias, Testes sorológicos: VDRL, grupo sanguíneo e
fator Rh.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – EM 20
Boca: doença de boca; tratamento preventivo e curativo; dentes: dentição permanente e temporária; configuração;
saliva; placa bacteriana; Métodos de Organização e Programas do Governo Federal para Saúde Bucal,
Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos Odontológicos; Princípios Básicos de Esterilização e
Desinfecção: Material e Ambiente; Técnica de Aplicação de Medicamentos: Vias de Administração de
Medicamentos; Higiene; Conhecimentos e Processamentos da Revelação de Radiografia; Processo de Esterilização.

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSORES)
- ES 21 A ES 25
CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL, BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO, MÉDICO CLÍNICO E PSICÓLOGO
LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO
PROFESSORES)
Compreensão e Interpretação de Textos: Textos ou fragmentos de textos não literários (informativos e
contemporâneos de revistas, jornais, livros, quadrinhos, charges); Textos ou fragmentos de textos literários de autores
brasileiros. A Organização Textual dos Vários Modos de Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia,
Classe, Estrutura, Formação e Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro, CEP: 69. 620-000, Fone/Fax: (97) 3463-1150 – Amaturá/AM
E-Mail: prefeitura_amt@yahoo.com.br

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 004/2016
de Palavras, Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do
Período. Fatos Linguísticos: Morfossintaxe: Variedades linguísticas; Classificação, flexão e emprego das classes
gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição, numeral; Verbos e
seus diferentes modos, tempos e formas: flexões nominais e verbais: os tempos e modos verbais; Constituintes
imediatos de uma oração e suas relações: termos essenciais, integrantes e acessórios; Conectores de palavras e de
orações; Coordenação e Subordinação de períodos simples e compostos; Emprego da Crase; Concordância verbal e
nominal; Regência verbal e nominal; Colocação Pronominal; Funções e empregos das palavras QUE e SE.
Semântica: Conotação e denotação; Flexão do substantivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural)
Relação de significação entre as palavras: sinonímia e antonímia; hiperonímia, hiponímia; homonímia, homografia;
homofonia e paronímia. Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Funções da linguagem; Versificação.
Pontuação: funcionalidade e valor expressivo dos sinais de pontuação. Ortografia e Acentuação gráfica: segundo as
normas vigentes da Nomenclatura Gramatical Brasileira. O texto e sua coerência; O texto e sua concisão; O texto e
sua congruência das ideias, dos argumentos e da expressão: emprego adequado dos recursos (vocabulares, sintáticos e
semânticos).
MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSORES)
Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de inclusão;
conjunto das partes, dízimas periódicas. Funções. Função do 1º grau. Função quadrática. Função modular. Problemas
com equações. Potenciação. Função exponencial. Logaritmo. Função logaritmo. Equação e Inequações: do 1º e 2º
grau, exponencial, logarítmica. Sistema de equações. Matrizes. Determinante. Análise Combinatória. Números
complexos. Polinômios. Geometria Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área de
polígonos. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. Noções de Matemática Financeira. Média aritmética e
ponderada.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO
PROFESSORES)
Constituição Federal – art. 37 a 40. Lei Municipal nº 25/94 (Estatuto do Servidor). Lei Orgânica do Município de
Amaturá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA
SUPERIOR (EXCETO PROFESSORES)

OS

CARGOS

DE

NÍVEL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL – ES 21
Políticas de Saúde/SUS. Alternativas de vinculação Institucional para os trabalhadores do SUS. Parâmetros para o
funcionamento do SUS. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da Família. Constituição
Federal 88 (artigo 196 a 200). Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8662 de junho de 1993. Lei Orgânica da
Saúde – Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990 e 8142 de 28 de dezembro de 1990. Lei orgânica da Assistência Social
– Lei 8742 de 7 de setembro de 1993. Serviço Social, Políticas Públicas e Privadas. O Serviço Social e a Seguridade
Social. Papel do assistente social na equipe multiprofissional. Assistência e Cidadania. Gestão Pública. Questões
sociais decorrentes da realidade: família, criança, adolescente, idoso, pessoa com necessidades especiais. Educação
em saúde e previdência do trabalho. Atuação do Serviço Social na Administração de Políticas Sociais. Planejamento
da pratica. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069/90. Lei nº 8.842/94 que fixa a Política Nacional
do Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ações de Biossegurança. Humanização da
Assistência Social. Legislação. Relações humanas no trabalho. Ética, moral e cidadania no trabalho social. Legislação
e ética profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – BIOQUÍMICO – ES 22
Etapas envolvidas nas coletas dos materiais, na execução e avaliação dos resultados. Causas de variação nas
determinações laboratoriais. Conhecimento das normas de bio - segurança. Bioquímica: Aplicação da fotometria na
bioquímica clínica. Realização e interpretação das diversas dosagens bioquímicas e hormonais. Funções hepática,
renal e tireoidiana. Causas de erros. Urinálise: Exame de rotina de urina: realização e interpretação. Teste
imunológico para gravidez. Imunologia: Conceitos gerais de marcadores celulares. Aplicação de enzimaimunoensaio.
Fixação do complemento. Interpretação de provas sorológicas: V.D.R.L., Proteína C reativa, Fator reumatoide,
Antiestrepitolisina "O". Imunofluorescência. Sistema ABO e RH. Provas de compatibilidade transfusional.
Microbiologia: Diagnóstico das infecções bacterianas dos tratos respiratório, gastrointestinal e urinário e das lesões
supurativas da pele. DST. Líquidos de punções. Infecções hospitalares. Parasitologia: Relação hospedeiro - parasita.
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Protozoologia e helmintologia: Morfologia, patogenia, epidemiologia e profilaxia dos gêneros: Leishmania,
Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giárdia, Entamoeba, Schistosoma, Taenia, Ascaris, Ancilostomideo,
Strongyloides, Enterobius, Trichiuris. Métodos para exames parasitológicos. Hematologia: Técnicas e interpretação
dos exames das séries vermelha e branca. Estudo das anemias. Alterações morfológicas no sangue periférico.
Técnicas e exames relacionados ao estudo da coagulação. Deontologia e Legislação Farmacêutica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO – ES 23
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. Epidemiologia e
enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Concepções teórico-práticas da assistência de
enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem. Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei
orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. SUS - Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080 e
Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Processo social de
mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas,
rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos
serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e
na assistência de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e do
serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Administração do processo de cuidar em
enfermagem. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher,
programa da criança, programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase,
programa de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de
enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem para o
trabalhador. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem.
Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e
interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e pediátrico em emergência. Assistência de enfermagem em emergência
e urgência a pacientes adultos e pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos,
gastroenterológicos, metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos.
Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do politraumatizado. Cinemática do
trauma. Epidemiologia do trauma. Resgate veicular. Atendimento de urgência e emergência frente aos distúrbios
cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos.
Traumatismos não-intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de
coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico e
avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento,
parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios
gerais de biossegurança.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO – ES 24
Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física.
O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de
eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares.
Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias
comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios
gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica nãocardíaca. Abordagem
do paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite.
Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias.
Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente
com sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação
nutricionai Obesidade. Dislipidemia. Diabetes meflitus. 29- Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica.
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite
reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias.
Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites
agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias.
Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO – ES 25
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia problemas
específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, técnicas e tratamentos. Tratamento de
dependências químicas. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes psicológicos. Testes de personalidade.
Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. Testes psicomotores. Apresentação de resultados, laudos,

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro, CEP: 69. 620-000, Fone/Fax: (97) 3463-1150 – Amaturá/AM
E-Mail: prefeitura_amt@yahoo.com.br

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ
CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 004/2016
relatórios. Ética profissional. Estrutura organizacional. Clima e cultura organizacional. Gestão de pessoas
(recrutamento e seleção na Administração Pública, identificação de talentos, domínio de competências, avaliação e
gestão do desempenho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Mudança organizacional.
Qualidade de vida. Integração de funcionários portadores de quaisquer necessidades especiais. Equipes e grupos de
trabalho. Comunicação, liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. Relacionamento
interpessoal. Resoluções CFP/CRP. Equipes multidisciplinares

MAGISTÉRIO
ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES)
PR 26 A PR 48
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20
HORAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40
HORAS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 20 HORAS,
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS,
PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR
DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS
NATURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR DE HISTÓRIA DO
ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA EDUCAÇÃO
INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE
GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 20 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 20 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA
DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 20 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE
LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR
INDÍGENA DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR
INDÍGENA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR
INDÍGENA DE CIÊNCIAS NATURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS,
PROFESSOR INDÍGENA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40
HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40
HORAS
LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES)
Compreensão e Interpretação de Textos: Textos ou fragmentos de textos não literários (informativos e
contemporâneos de revistas, jornais, livros, quadrinhos, charges); Textos ou fragmentos de textos literários de autores
brasileiros. A Organização Textual dos Vários Modos de Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia,
Classe, Estrutura, Formação e Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação
de Palavras, Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do
Período. Fatos Linguísticos: Morfossintaxe: Variedades linguísticas; Classificação, flexão e emprego das classes
gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição, numeral; Verbos e
seus diferentes modos, tempos e formas: flexões nominais e verbais: os tempos e modos verbais; Constituintes
imediatos de uma oração e suas relações: termos essenciais, integrantes e acessórios; Conectores de palavras e de
orações; Coordenação e Subordinação de períodos simples e compostos; Emprego da Crase; Concordância verbal e
nominal; Regência verbal e nominal; Colocação Pronominal; Funções e empregos das palavras QUE e SE.
Semântica: Conotação e denotação; Flexão do substantivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural)
Relação de significação entre as palavras: sinonímia e antonímia; hiperonímia, hiponímia; homonímia, homografia;
homofonia e paronímia. Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Funções da linguagem; Versificação.
Pontuação: funcionalidade e valor expressivo dos sinais de pontuação. Ortografia e Acentuação gráfica: segundo as
normas vigentes da Nomenclatura Gramatical Brasileira. O texto e sua coerência; O texto e sua concisão; O texto e
sua congruência das ideias, dos argumentos e da expressão: emprego adequado dos recursos (vocabulares, sintáticos e
semânticos).
MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES)
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Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de inclusão;
conjunto das partes, dízimas periódicas. Funções. Função do 1º grau. Função quadrática. Função modular. Problemas
com equações. Potenciação. Função exponencial. Logaritmo. Função logaritmo. Equação e Inequações: do 1º e 2º
grau, exponencial, logarítmica. Sistema de equações. Matrizes. Determinante. Análise Combinatória. Números
complexos. Polinômios. Geometria Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área de
polígonos. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. Noções de Matemática Financeira. Média aritmética e
ponderada.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
(PROFESSORES)

–

COMUM

A

TODOS

OS

CARGOS

DE

NÍVEL

SUPERIOR

Lei Municipal nº 25/94 (Estatuto do Servidor). Lei Orgânica do Município de Amaturá.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
(PROFESSORES)
A Função Social da Educação. A Escola como espaço de construção e articulação de saberes e de valores. Atuais
tendências e exigências: A questão política do trabalho pedagógico. Currículo e o pleno desenvolvimento do
educando: saberes necessários para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. A
construção de uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e aprendizagens efetivas,
significativas e relevantes. A metodologia enquanto ato político da prática educativa. As mediações da aprendizagem.
Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Contribuições dos
Parâmetros e dos Referenciais Curriculares Nacionais; Autonomia da escola e gestão de ensino. O papel e o
compromisso do educador numa sociedade em mudança. As relações sociais na Escola. A relação professor/aluno no
processo de aprendizagem. Cultura; Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e
avaliação do processo ensino / aprendizagem. A capacidade de compreender o outro – base da ética, da autonomia e
da solidariedade. O trabalho integrado escola – família – comunidade. A LDB (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional da
Educação – PNE, Lei 10.172/2001 (Níveis e Modalidades de Ensino).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 20 HORAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL - 40 HORAS – PR 26; PR 27; PR 28; PR 29; PR 38 E PR 39.
Significado e formalização dos objetivos. Os conteúdos escolares. Tipologias: conteúdos conceituais, procedimentais
e metodologias, recursos didáticos e atitudinais. Habilidades e competências na educação básica. Seleção e
organização dos conteúdos de ensino: critérios. Os temas transversais. MÉTODOS: enfoque teórico e metodológico.
Aulas expositivas com base na pedagogia tradicional e baseada na aprendizagem significativa. Trabalhos em grupo e
colaborativos. Estudo dirigido. Métodos de projetos. O método de solução de problemas. O método e a questão da
criatividade das crianças. Metacognição e aprender a aprender. Desenvolvimento da autonomia e da crítica na escola.
Formação de atitudes e valores. Procedimentos de ensino e recursos didáticos. As novas tecnologias das
comunicações e da informação e o ensino. Avaliação do processo da aprendizagem; finalidades e tipos de avaliação.
Prática Pedagógica Inovadora.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
6º AO 9º ANO - 20 HORAS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º
ANO - 40 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º
ANO - 40 HORAS – PR 30; PR 33 E PR 44.
Conjuntos: intercessão, diferença e complementar. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e
complexos. Funções: Definição, domínio, imagem, gráficos, crescimento e decrescimento. Funções: afim, quadrática,
modular, exponencial, logarítmica e polinomial. Operações algébricas com funções polinomiais. Tipologia, função
injetora, sobrejetora, bijetora, par e ímpar. Função composta e inversa. Trigonometria: Arcos e ângulos. Relações no
círculo trigonométrico. Redução no 1º quadrante. Operações com arcos. Relações métricas e trigonométricas no
Triângulo. Funções trigonométricas diretas. Equações trigonométricas. Análise combinatória. Teorema fundamental
da contagem. Agrupamentos simples: arranjos, combinação e permutação. Binômio de Newton. Noções de
probabilidade. Experiência, espaço amostra e evento. Definição, propriedades e operações de probabilidade.
Probabilidade condicionada. Noções de estatística. Conceito, universo estatístico e amostra. Frequência e amplitude.
Representação gráfica. Medidas de posição e dispersão. Sequência. Progressões aritméticas. Progressões geométricas.
Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes.
Definição, propriedades e cálculo dos determinantes. Definição, classificação, discussão e resolução de sistemas
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lineares. Sistema de inequação linear. Geometria analítica. Ponto, reta e circunferência. Movimentos no plano:
rotação, reflexão e translação. Geometria espacial. Ponto, retas e plano no espaço. Poliedros convexos. Sólidos
geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Noções de matemática financeira. Metodologia de ensino de
matemática. A linguagem dos números; números naturais. Números racionais não-negativos. Operações
fundamentais e propriedades. Divisibilidade: múltiplos e divisores. Sistema de unidade de medida: decimais e não
decimais. O universo das formas geométricas: perímetro, área e volume de figuras geométricas. Grandezas e medidas
e suas aplicações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO
ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS – PR 31; PR 32 E PR 43.
Fonologia: relação letra e fonema. Separação de sílaba e translineação. Acentuação gráfica e tônica. Ortografia
vigente e pontuação. Morfologia: estrutura de palavras. Processo de formação de palavras. Classes gramaticais de
palavras. Sintaxe: frase, oração e período. Tipos de períodos: simples e composto. Análise morfossintática de período
simples. Análise de período composto por coordenação. Análise de período composto por subordinação (orações
substantivas, adjetivas e adverbiais). Sintaxe de concordância verbal e nominal. Sintaxe de regência verbal e nominal.
Crase. Colocação pronominal. Semântica. Sinonímia. Antonímia. Homonímia. Paronímia. Polissemia. Ambiguidade.
Linguagem. Funções da linguagem. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem. Concepções
de linguagem. Preconceito Linguístico. Produção de texto: leitura, compreensão, interpretação e produção de texto.
Coesão e coerência. Tipologia textual e gênero textual: narração, descrição, dissertação, carta (argumentativa,
familiar, comercial, convite, amorosa etc.). Produção de texto em prosa, dissertativo, argumentativo com temas
relacionados a questões educacionais. Metodologia da Língua Portuguesa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º
AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO
9º ANO - 20 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º
ANO - 40 HORAS – PR 34; PR 40 E PR 45.
Uso de escalas cartográficas e geográficas como forma de organizar e conhecer a localização, a distribuição e a
frequência dos fenômenos naturais e humanos. O conceito geopolítico do espaço. Identificação da unidade espacial:
lugar, paisagem e território. Organização de grupos humanos. Apropriação-expropriação do espaço. Exploração e
preservação das paisagens. O local e o global - jogo de escalas. O espaço como disputa social. Evolução do
pensamento geográfico e seus reflexos no contexto escolar de ensino fundamental e médio. Geografia política
mundial. Características e contradições da organização sócio espacial no século XXI. Espaço agroindustrial
brasileiro: características e transformações recentes. Geoecologia global, clima, solo, relevo, hidrografia, vegetação e
qualidade de vida da população. Espacialidades rurais e urbanas. Ética e cidadania. Geografia e meio ambiente: nova
abordagem. Os espaços e paisagens como construções sociais e luta política. Metodologia de ensino de geografia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE CIÊNCIAS NATURAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS – PR 35 E PR 46.

A Terra no Universo. Hipóteses sobre a origem da Terra, localização no Sistema Solar. Condições específicas do
planeta Terra que permitem a vida. Movimentos de translação e rotação, movimentos aparentes dos astros e
diferenças nas durações dos dias e das noites dependendo do local e da época do ano. Ambiente e vida. Biosfera e
relações de interdependência, biociclos. Características gerais comparativas entre os grupos animais e vegetais e sua
adaptação ao meio ambiente; relações entre os seres vivos de um ecossistema: predação, cooperação, mutualismo.
Fatores abióticos no ecossistema, cadeia alimentar e transferência de energia, interferência dos seres humanos nos
ciclos vitais dos ecossistemas: desmatamento, uso de agrotóxicos, lançamento de resíduos, exploração inadequada do
solo. Poluição, chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio. Doenças causadas por microrganismos e vermes
parasitas: ciclo biológico, contágio, sintomas e prevenção. Necessidades vitais de animais e vegetais: obtenção de
alimentos e respiração. Seres humanos e saúde. Reprodução e hereditariedade, clonagem e transgênicos. Temas da
sexualidade: métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS,
funcionamento dos órgãos reprodutores masculino e feminino. Aspectos morfo-fisiológicos básicos da digestão,
respiração, circulação, excreção, sistema nervoso, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, sistema ósseo-muscular e
sistema imunológico. A saúde do homem e o ambiente, contaminação por agentes biológicos, doenças infectocontagiosas e parasitoses. Sociedade e tecnologias. Água no ecossistema: ciclo da água, propriedades físicas da água
(pressão, empuxo, densidade e tensão superficial e aplicação na construção de barcos e submarinos), água como
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solvente universal e misturas, tratamento da água para consumo humano. Energia no ecossistema, fluxo da energia no
ambiente: transformação e conservação da energia solar em energia química, armazenamento de energia em
combustíveis fósseis. (Fotossíntese, carvão, petróleo). Solo no ecossistema, composição do solo, agentes de
transformação do solo. O átomo: características dos átomos. Método científico: substâncias químicas e suas
propriedades, reações químicas. Eletricidade e magnetismo. Metodologia de Ensino de Ciências.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 20 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - 40 HORAS – PR 36; PR 41 E PR 47.
Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e Motricidade Humana; O processo do
desenvolvimento motor. Nutrição e atividade física. Educação Física e Movimento Humano; Educação Física e
Cultura Corporal; Educação Física e Esporte; Educação Física e Saúde; Educação Física e Sociedade; Educação
Física e Cidadania. Características da Educação Física Curricular e Não-Curricular. Educação Física como fator de
conhecimento e educação no Ensino Fundamental. Possibilidades de experiências corporais: Brincadeira; Jogo; Jogo
esportivo; Esporte; Movimentos básicos; Ginástica; Dança. Possibilidades de experiências prático-teóricas;
cognitivas, sociais e afetivas: a lucidez/lazer/recreação; O esforço, sacrifício, castigo; A competição / cooperação /
sociabilização; A reflexão / análise / compreensão / síntese da realidade físico-corporal. Educação Física e PNEE'S.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para à área de Educação Física na Educação Básica (Infantil, Fundamental e
Médio). O papel pedagógico da Educação Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo. Composição
Corporal. Avaliação Antropométrica. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre
Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras
oficiais), jogos, lutas e ginásticas; Jogos educativos (motores, sensoriais e de raciocínio). Atividades rítmicas e
expressivas. Aspectos históricos da Educação Física. Hábitos posturais. Esporte e ética. Socorro de urgência aplicado
a educação física. A técnica, a tática e a competição.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO
9º ANO - 40 HORAS, PROFESSOR INDÍGENA DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º
ANO - 20 HORAS E PROFESSOR INDÍGENA DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º
ANO - 40 HORAS – PR 37; PR 42 E PR 48.

Pré-história: primórdios da humanidade; períodos da pré-história; primeiros habitantes da América / Brasil.
Antiguidade Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade
Clássica: a civilização Grega e Romana, economia sociedade e cultura. Idade Média: o feudalismo; o império
bizantino; o mundo islâmico; o império de Carlos Magno; os grandes reinos germânicos; as cruzadas; a formação das
monarquias nacionais; as grandes crises dos séculos XIV e XV; o renascimento cultural e urbano; a emergência da
burguesia. Idade Moderna: o renascimento comercial e o declínio do feudalismo; os grandes estados nacionais; a
revolução cultural do renascimento; o humanismo; a reforma e a contra reforma; as grandes navegações; o
absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a revolução francesa; a era napoleônica e o congresso de Viena; a
revolução industrial; o liberalismo, o socialismo, o sindicalismo, o anarquismo e o catolicismo social; as
independências na América espanhola; partilha da Ásia e da África; Imperialismo europeu e norte-americano no séc.
XIX. A 1ª guerra mundial; a revolução russa; a crise de 1929; o nazi-facismo; a 2ª guerra mundial; o bloco capitalista
e o bloco socialista; a guerra fria; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas sociais; o socialismo em Cuba e
na China; integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, economia e sociedade no
Brasil colonial; a crise do sistema colonial; a família real no Brasil; a independência; a crise e a consolidação do
estado monárquico; economia cafeeira e a imigração europeia; a guerra do Paraguai; a crise do estado monárquico; a
campanha abolicionista; a proclamação da república; da república oligárquica à revolução de 30; Nacionalismo e
projetos políticos; economia e sociedade do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a experiência democrática; os
governos militares; redemocratização; a questão agrária e os movimentos sociais; o Brasil no atual contexto
internacional.
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