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RETIFICADO EM 04.04.2022 
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 
a) Cargos com Exigência de Ensino Fundamental 

 

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo; encontro vocálico e consonantal; pronomes e verbos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 

Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de 
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume 
e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
* Demais conteúdos vide por cargo. 
 
1.01 - COVEIRO 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade; 
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; 
 Relações Humanas no trabalho; 
 Noções Básica de Anatomia Humana; 
 Noções de como abrir sepulturas; como realizar sepultamentos; como confeccionar canteiros; como exumar 

cadáveres; 
 Inumações e exumações; 
 Noções de utilização dos equipamentos e materiais utilizados no embalsamento e formolização; 
 A exumação e o enterro; Dissecação e antissepsia; Atividades funerárias; 
 Noções de higiene e primeiros socorros; 
 Medidas para prevenção de acidentes e de organização e disciplina geral; 
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva; 
 Noções de serviços de coleta de lixo; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte 

e impactos ambientais. 
 

 
PROVA PRÁTICA 
A realização da Prova Prática consistirá na reprodução de atividades onde serão avaliados os conhecimentos e 
a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função constante do anexo I. O candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em executar as tarefas e/ou serviços solicitados pelo avaliador conforme 
as necessidades.  
 

 Critérios de distribuição de pontos: Os candidatos deste cargo, habilitados na Prova Objetiva serão avaliados 
na Prova Prática em função de eventuais erros operacionais, demandando a contagem de pontuação 
negativa, isto é, de acordo com as faltas cometidas durante todas as etapas do exame: 
. Faltas Eliminatórias: 10 (dez) pontos negativos. 
. Faltas Graves: 04 (quatro) pontos negativos. 
. Faltas Médias: 02 (dois) pontos negativos. 
. Faltas Leves: 01 (um) ponto negativo. 

 Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e 
local estabelecido quando da convocação. 

 O tempo a ser destinado para a realização da prova prática será de no máximo 30 minutos por candidato, 
cujas tarefas serão devidamente esclarecidas aos candidatos presentes no momento da realização da prova. 

 

 
1.02 - MOTORISTA 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.  
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.  
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;  
 Relações Humanas no trabalho;  
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral; 
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 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva; 
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios; 
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais; 
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;  
 Noções de trânsito.  
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina. 
 Operação e direção de veículos.  
 Serviços básicos de manutenção.  
 Leis e sinais de trânsito.  
 Manual de Formação de Condutores Veicular. 
 LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm  
 RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito. 

 
 

b) Cargo com Exigência de Ensino Médio 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação. 
Pontuação. Regência verbal e nominal.  Sintaxe: crase, regência, concordância, pronome. Emprego dos porquês. 
Morfologia: formação de palavras, flexão nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de 
sintaxe. Significação das palavras. Bibliografia: Moreno, Claudio. Guia prático do Português correto. Vol.1, 2, 3 e 4. 
Editora L & PM, 2011 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: 10 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de medidas, 
sistema de medidas do tempo, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Razões, proporções, regra 
de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução 
de situações problema e tabela verdade. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
na Internet, links, sites, busca e impressão de páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows 07: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft Office 10. Microsoft 
Word: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções 
e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova 
mensagem de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-
mail à mensagem, imprimir uma mensagem de e-mail. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
* Vide por cargo. 
 
2.01 - ESCRITURÁRIO 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
 Fundamentos da administração: características básicas das organizações formais; 
 Princípios da administração pública; 
 Sistemas de administração Municipal; 
 Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de estruturação; 
 Sigilo profissional;  
 Noções de atendimento ao público interno e externo; 
 Processos de comunicação interna e desempenho;  
 Recebimento, classificação e encaminhamento de correspondência;  
 Conceitos fundamentais de arquivologia, gestão de documentos e protocolo (método ABC de materiais e 

estoques); 
 Noções de documentação e arquivo, rotinas e técnicas. Controle de bens patrimoniais (controle, baixas, 

transferências e alienações, termos de responsabilidades, tombamento); 
 Princípios orçamentários; 
 Processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle; 

administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança;  
 Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 
 Utilização da copiadora/impressoras;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
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 Redação Oficial - Documentos oficiais utilizados pelas instituições públicas brasileiras (Ata, Atestado, Circular, 
Certidão, Edital, Memorando, Ofício, etc.); 

 Noções de Direito Administrativo e Licitação (Lei nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências. Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

 BRASIL: Manual de redação da Presidência da República; 
 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim (Lei 1090/93) - artigos do 1° ao 15° e do 

167° ao 184°. 
 

 
c) Cargo com Exigência de Ensino Superior 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. Concordância Verbal. 
Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes. Funções e 
Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções 
e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística. 
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013 

(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de 
Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br). Sites para 
estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, 

www.conjugacao.com.br. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
na Internet, links, sites, busca e impressão de páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows 07: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft Office 10. Microsoft 
Word: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções 
e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova 
mensagem de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-
mail à mensagem, imprimir uma mensagem de e-mail. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES  

* Vide por cargo. 
 
3.01 - PROCURADOR JURÍDICO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL: 05 QUESTÕES 

Conceito. Tipos de Constituição. Elementos. Interpretação e Integração da Constituição. Reforma da Constituição. 
Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade das Leis e Atos Normativos. O Município na 
Constituição Federal e na Constituição Estadual. Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica 
do Município. Das Disposições Constitucionais Gerais e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  
Legislação:  

 Constituição Federal;  

 Lei Orgânica do Município de Votorantim/SP 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 05 QUESTÕES 

Conceito - Princípios Explícitos e Implícitos - Administração Pública - atividade e estrutura administrativa - Princípios 
Básicos da Administração - Poderes e Deveres do Administrador Público - uso e abuso do poder - Organização 
Administrativa Brasileira. Serviços Públicos - Administração Direta e Administração Indireta - Serviços Delegados - 
Convênios e Consórcios. Servidores Públicos - Regime Jurídico - Direito - Deveres - Responsabilidades - Domínio 
Público - Intervenção no Domínio Econômico - repressão ao abuso do poder econômico. Controle da Administração 
Pública - Administrativo - Legislativo - controle externo - O CARGO do Tribunal de Contas - Controle de Legalidade 
e Fazenda Pública em juízo. Responsabilidade Civil do Estado. Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Ação 
por Improbidade Administrativa. Ação Popular. 
Legislação:  

 Constituição Federal;  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1
http://michaelis.uol.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/portugues
http://www.portugues.com.br/
http://www.soportugues.com.br/
http://www.conjugacao.com.br/
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 Lei nº 8.429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e 
dá outras providências. 

 Lei nº 4.717/65 - Regula a ação popular.  

 Lei nº 7.347/85 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências. 

 Lei nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. 

 Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
DIREITO CIVIL:  05 QUESTÕES 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 05 QUESTÕES 

Lei - interpretação, eficácia temporal (retroatividade e irretroatividade). Pessoas - identificação, personalidade, 
estado, capacidade, incapacidade, representação, assistência, pessoas naturais, pessoas jurídicas, registro, 
domicílio. Bens Públicos. Ato Jurídico. Direitos Reais - posse, propriedade, servidão, enfiteuse. Direitos Reais de 
Garantia. Pagamento - sujeitos, objeto, tempo e lugar, mora, pagamento indevido. Formas de Pagamento - 
consignação, sub-rogação, ação em pagamento, compensação, novação, transação. Contrato - Normas Gerais e 
Classificação - compra e venda -empréstimo - mandato - locação. 
Princípios Gerais do Direito Processual - fontes - eficácia da lei processual. Jurisdição - conceito - princípios - 
espécies - limites. Ação - conceito - teoria - condições - classificação - elementos - cumulação de ações. Processo 
e procedimento - conceito - princípios – espécies - procedimento especial e ordinário – procedimento comum - 
pressupostos processuais - formação, suspensão e extinção do processo - Atos processuais - forma - tempo - lugar 
- prazo - comunicação - nulidades. - Tutela Provisória: urgência antecipada e urgência cautelar – tutela da evidência 
- Cumprimento de sentença - Processo autônomo de execução. Execuções especiais: execução fiscal - execução 
de título extrajudicial - execução contra a Fazenda Pública. 
Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: ação de consignação em pagamento - ação de depósito - ação 
de anulação e substituição de títulos ao portador - ação de prestação de contas – da ação de exigir contas - ações 
possessórias - embargos de terceiro – oposição - habilitação - restauração de autos - ação monitória. Mandado de 
segurança - ação popular - ação civil pública - desapropriação – usucapião. 
Legislação:  

 Constituição Federal; 

 Lei Orgânica do Município de Votorantim/SP;  

 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; 

 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; 
 
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: 05 QUESTÕES 
Noções Gerais Sobre Direito do Trabalho; Conceitos Empregador, Empregado, trabalhador autônomo, eventual, 
avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de Experiência; 
Trabalhador com Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade; Jornada de Trabalho; 
Faltas Justificadas; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de Contrato de Trabalho; Trabalho 
da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho; Acidente de Trabalho; Transferência de 
Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização na Administração Pública; Alteração do contrato 
de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial de Empregados Públicos e desvio funcional. 
Legislação:  

 Constituição Federal;  

 DECRETO-LEI Nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das leis do Trabalho e súmulas do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO: 05 QUESTÕES 
Tributo: conceito, classificação, espécies e preço público. Princípios gerais do direito tributário. Código Tributário 
Nacional. Sistema Constitucional Tributário - Limitações Constitucionais do Poder de Tributar - competência 
tributária - princípios constitucionais - repartição de receitas. Legislação tributária - vigência no tempo e no espaço 
- aplicação - hermenêutica tributária - interpretação e integração. Obrigação Tributária - hipótese de incidência e fato 
imponível - elementos - sujeição passiva - responsabilidade tributária. Crédito Tributário - conceito - natureza jurídica 
- características - função - efeitos - constituição - modalidades de lançamento e alterabilidade. Suspensão da 
Exigibilidade do Crédito - moratória - depósito do montante integral - reclamações e recursos - mandado de 
segurança. Extinção do Crédito Tributário - pagamento - consignação em pagamento - compensação - transação - 
remissão - conversão do depósito em renda - pagamento antecipado e homologação do auto lançamento - decisão 
administrativa - decisão judicial - decadência - prescrição. Exclusão do Crédito Tributário - isenção - anistia - 
institutos afins. Garantias e privilégios do Crédito Tributário - preferência - cobrança judicial - concurso de credores 
- falência - recuperação judicial e extrajudicial - inventário ou arrolamento - liquidação de sociedade - dívida ativa - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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certidão negativa. Imposto Municipal sobre Serviços (ISS). Fato gerador e base cálculo. Sujeito ativo e sujeito 
passivo. Conceito de serviço. Serviços compreendidos na competência municipal. Contribuição de Melhoria. ITBI. 
IPTU e TAXAS.  
Legislação:  

 Constituição Federal; 

 Lei nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - Código Tributário Nacional 

 A Lei Municipal nº 1602/2011 - Código Tributário Municipal de Votorantim/SP - e suas alterações. 


