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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO ALFABETIZADO 
 

1.01 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 
PORTUGUÊS:  
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e 
antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; 
singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA:  
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração horário; 
sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico 
na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes 
de lixo e entulho; uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, noções básicas de jardinagem, serviços de 
pedreiro, encanador, pintura etc; prevenção de acidentes no trabalho; Gerenciamento de resíduos sólidos, 
líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área. 
 
1.02 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – DISTRITO DE BARRÂNIA 
PORTUGUÊS:  
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e 
antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; 
singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA:  
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração horário; 
sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico 
na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes 
de lixo e entulho; uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, noções básicas de jardinagem, serviços de 
pedreiro, encanador, pintura etc; prevenção de acidentes no trabalho; Gerenciamento de resíduos sólidos, 
líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área. 
 

B) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
1.03 – PEDREIRO 
PORTUGUÊS:  
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - 
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; pronomes e verbos.  
MATEMÁTICA:  
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; questões de raciocínio lógico na forma de 
problemas.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares. Limpeza e escavação do terreno. Locação 
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de obras. Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras 
e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto 
armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação 
de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Confecções de caixas de inspeção, de passagem, 
fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e verificação de 
qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil. 
Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de telhas e de fibro-cimento. 
Noções de qualidade e produtividade na área.  
 
1.04 - SERVENTE 
PORTUGUÊS:  
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - 
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; pronomes e verbos.  
MATEMÁTICA:  
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; questões de raciocínio lógico na forma de 
problemas.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de prédios, salas de aula, pátios, ambulatórios; 
transportes de lixo e entulho; uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante; 
prevenção de acidentes no trabalho; preparo de refeições simples e rápidas. Organização para servir refeições; 
Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área. 
 
1.05 – SERVENTE – DISTRITO DE BARRÂNIA 
PORTUGUÊS:  
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - 
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; pronomes e verbos.  
MATEMÁTICA:  
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; questões de raciocínio lógico na forma de 
problemas.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de prédios, salas de aula, pátios, ambulatórios; 
transportes de lixo e entulho; uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante; 
prevenção de acidentes no trabalho; preparo de refeições simples e rápidas. Organização para servir refeições; 
Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área. 
 

C) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.06 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PORTUGUÊS:  
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
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medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Habilidades, papéis, Memorando, Ofícios, Atendimento ao público, comunicação e desempenho; princípios e 
sistemas de administração Municipal; estrutura e funcionamento do serviço público no Município. Conceitos 
básicos de operação de microcomputadores; Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 
Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, 
de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software.  
 
1.07 – INSPETOR DE ALUNOS 
PORTUGUÊS:  
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. A 
ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem tomados com a 
integridade física da criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. Noções de Higiene e bem-estar. Regras 
de Comunicação e interação. Segurança no Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle e 
movimentação das crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina 
na escola, o Bullying escolar; Necessidades educativas especiais; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal n.°9.394/96.Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
1.08 - MOTORISTA 
PORTUGUÊS:  
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços 
básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Segurança no transporte de 
crianças; Noções de conhecimento de localização de órgãos e/ou autarquias públicas localizados na cidade de 
São Paulo. Manual de Formação de Condutores Veicular. Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de 
trânsito; Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
 
 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA  
CLIMÁTICA DE CACONDE/SP 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº C.P. - 01/2016 
 

Concurso Público  de Provas e Títulos  Nº C.P. - 01/2016                                         Prefeitura da Estância Climática de Caconde / SP -   4 

 

1.09 – MOTORISTA – DISTRITO DE BARRÂNIA 
PORTUGUÊS:  
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços 
básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Segurança no transporte de 
crianças; Noções de conhecimento de localização de órgãos e/ou autarquias públicas localizados na cidade de 
São Paulo. Manual de Formação de Condutores Veicular. Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de 
trânsito; Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
1.10 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
PORTUGUÊS:  
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e 
antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; 
singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA:  
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração horário; 
sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico 
na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções básicas de operação de máquinas pesadas e uso adequado de materiais, procedimentos, equipamentos 
e ferramentas próprias da função. Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; Placas e sinais de trânsito; 
Noções básicas de mecânica diesel; Serviços básicos de manutenção; EPI - Equipamentos de proteção 
Individual; Noções Básicas de Proteção e Conservação ao Meio ambiente. 
CONTEÚDO PARA PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar tratores de pequeno, médio e grande porte, 
reboques, moto niveladores, carregadeiras, retro-escavadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros, para 
execução de serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e 
manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço 
solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar materias 
de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado. 
 
1.11 – TELEFONISTA 
PORTUGUÊS:  
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO 
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Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Noções Básicas 
de Primeiros  Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 
Financeiras e  Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. Características adequadas ao profissional de atendimento ao público: 
eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de 
atendimento ao público; processos de comunicação interna; noções gerais sobre questões de protocolo; 
Recebimento e encaminhamento de correspondência; Operação com PABX: conhecimento de equipamento 
comum da mesa operadora: características técnicas de funcionamento. Conceitos básicos de software e 
hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e  intranet.  Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
 

D) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO E/OU TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 - ESCRITURÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA : 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de 
coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. 
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. 
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação com arquivos em 
ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote M Office; Conceitos de Internet; Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet; 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. 
 
2.02 – OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de 
coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. 
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. 
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de abertura e fechamento da bomba; Medição do nível de forÇa; Vulnerabilidade do equipamento; Tipos 
de bomba e sistemas de água; Tipos de ferramentas; Instalações elétricas e hidráulicas; Formas de 
acionamento; Tipos de limpeza em obras; Equipamentos de proteção; Noções de higiene. Uso adequado de 
materiais e produtos para tratamento da água, efluentes e resíduos industriais, equipamentos eletromecânicos e 
ferramentas próprios da função. 
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E) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
LEGISLAÇÃO  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 
Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; 
Seção II – Da cultura; Cap. VII - Da família, Da criança, Do adolescente, Do Jovem e Do Idoso). 
Lei Federal 8.662 de 07/06/1993 - Código de Ética Profissional do Assistente Social. Edição atualizada 2011. 
BRASIL,  Lei 8069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Atualizado com a Lei 12.010. 
BRASIL, LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Código Civil. Artigos 1630 à 1638  e 1728 a 1783. 
BRASIL, LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 
BRASIL, LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011. Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
BRASIL, LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
BRASIL, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, 2006. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 
ACOSTA, A.R.; VITALE, M.A.F. (Orgs.) Família: redes, laços e políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Ed. Cortez. 
2007. 
ALMEIDA, N.L.T.; ALENCAR, M..M.T. Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011.  
BAPTISTA, M V; BATTINI, O (Orgs.). A Prática Profissional do Assistente Social. São Paulo: Veras, 2009. 
BARROCO SILVA, Maria Lúcia. Ética - Fundamentos Sócio históricos. 3ª Edição. São Paulo, Cortez, 2010. 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único de Assistência Social. Política 
Nacional de Educação Permanente do SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2013. 
COUTO.B.R.; YASBEK, M.C.; SILVA,M.O.S.;RAICHELIS,R. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: 
uma realidade em movimento.São Paulo: Cortez, 2011.FERRARI, Dalka C.A.; VECINA, Tereza C.C. Fim do 
Silêncio na Violência Familiar. Edição 3º. São Paulo, Editora Agora, 2002. 
GUERRA, Y A.D. A Instrumentalidade do Serviço Social. 10. ed. São Paulo: Cortez , 2014.  
GUERRA,Y A. D; FORTI, VL. Serviço Social: Temas, Textos e Contextos. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012.IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
São Paulo: Cortez Editora, 1999; 
YAZBEK, Maria Carmelita. Classes Subalternas e Assistência Social. São Paulo, Cortez Editora, 2009 (7ª Ed.). 
 
3.02 – BIÓLOGO 
LEGISLAÇÃO:  
BRASIL. Lei Federal nº 8.142/90.  
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90.  
BRASIL. Lei Federal nº 6.684/79 
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 5 DE JULHO DE 2003 
RESOLUÇÃO Nº 384, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2015 
BRASIL. MS. GM. Portaria nº 373/02.  
Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS.  
Portaria  Conjunta MS/SAS 370 de 7/5/2014 - Dispõe sobre regulamento técnico-sanitário para o transporte de 
sangue e componentes.  
Resolução RDC/ANVISA 20 de 11/4/2014 - Dispõe sobre regulamento sanitário para o transporte de material 
biológico humano.  
Portaria CVS 13 de 4/11/2005 - Aprova NORMA TÉCNICA que trata das condições de funcionamento dos 
Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas, Patologia Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta 
Descentralizados aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material humano 
realizados nos domicílios dos cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências.  
Resolução RDC 302 de 13/10/2005 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO:  
I. MOLÉCULAS FUNDAMENTAIS: Água; Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Vitaminas; Ácidos nucléicos; 
Metabolismo enzimático. II. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Membranas Celulares; Processos de trocas 
entre os meios interno e externo da célula; Organelas citoplasmáticas e citoesqueleto; Núcleo celular, 
cromossomos, estrutura e duplicação do DNA; Divisões celulares: meiose e mitose; Células eucariontes e 
procariontes; Células vegetais e animais; Síntese protéica; Fotossíntese e quimiossíntese; Fermentação e 
respiração. III. HISTOLOGIA: Tecidos epiteliais; Tecidos conjuntivos; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido 
sanguíneo e mecanismos de defesa imunológica; Tecidos musculares; Tecido nervoso e transmissão do 
impulso. IV. ANATOMIA E FISIOLOGIA: Nutrição; Respiração; Circulação; Excreção; Coordenção nervosa e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.684-1979?OpenDocument
http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=145
http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=145
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/U_PT-CJ-MS-SAS-370_070514.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/MS-ANVISA-RDC=20_100414.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Portaria%20CVS%20n%C2%BA%2013,%20de%2004nov05.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%20n%C2%BA%20302,%20de%2013out05.pdf


 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA  
CLIMÁTICA DE CACONDE/SP 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº C.P. - 01/2016 
 

Concurso Público  de Provas e Títulos  Nº C.P. - 01/2016                                         Prefeitura da Estância Climática de Caconde / SP -   7 

 

hormonal; Reprodução assexuada e sexuada; Sistemas reprodutores feminino e masculino; Gametogênese, 
fecundação, ciclo menstrual e métodos contraceptivos; Doenças sexualmente transmissíveis; Desenvolvimento 
embrionário em vertebrados. V. GENÉTICA: Monoibridismo; Dibridismo; Relação entre meiose e segregação 
independente; Análise de Heredogramas; Herança dos grupos sanguíneos; Determinação genética dos sexos; 
Herança ligada ao sexo; Anomalias genéticas humanas; Mutações; Genética de populações; Biotecnologia e 
engenharia genética. VI. EVOLUÇÃO: Hipóteses sobre a origem da vida na Terra; Evidências da evolução; 
Teorias de Lamarck e Darwin; Teoria sintética da evolução; Especiação; Evolução do Homem; VII. TAXONOMIA: 
Categorias taxonômicas; Regras da nomenclatura; Os reinos de seres vivos. VIII. VÍRUS: Estrutura, tipos Página 
25 de 34 principais e ciclo de vida; Doenças viróticas mais comuns. IX. BACTÉRIAS E CIANOFÍCEAS: Estrutura, 
tipos e reprodução; Importância ecológica e econômica; Doenças bacterianas mais comuns. Análise 
bacteriológica. X. PROTOZOÁRIOS: Caracterização dos grupos principais; Importância ecológica; Doenças mais 
comuns provocadas por protozoários. XI. FUNGOS E LÍQUENS: Características gerais e diversidade; 
Importância ecológica, médica e econômica. XII. ANIMAIS: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA, RELAÇÕES 
EVOLUTIVAS, REPRODUÇÃO E HABITAT: Poríferos; Cnidários; Platelmintos; Nematóides; Verminoses 
comuns no Brasil - ciclo e prevenção; Moluscos; Anelídeos; Artrópodos; Equinodermas; Peixes; Anfíbios; 
Répteis; Aves; Mamíferos. XIII. DIVERSIDADE NAS PLANTAS: MORFOLOGIA, RELAÇÕES EVOLUTIVAS, 
REPRODUÇÃO E HABITAT: Algas; Briófitas; Pteridófitas; Gimnospermas; Angiospermas. XIV. MORFOLOGIA E 
FISIOLOGIA DAS PLANTAS VASCULARES: Morfologia da raiz, caule, folha, fruto e semente: Os principais 
tecidos das plantas vasculares; Nutrição e transpiração; Crescimento e desenvolvimento. XV. ECOLOGIA 
BÁSICA E HUMANA: Fluxo de energia e ciclagem da matéria nos ecossistemas; Interações bióticas: 
mutualismo, competição, predação, parasitismo e herbivoria; Relações tróficas: níveis, cadeia e teias; 
Propriedades das populações, crescimento e regulação populacional; Sucessão ecológica; Biomas brasileiros; 
Crescimento demográfico e econômico versus utilização dos recursos naturais; Principais tipos de agressões ao 
meio ambiente e suas soluções. Todo Conteúdo Programático do Curso de Graduação em Biologia (Currículo 
Básico). 
 
3.03 – BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO 
LEGISLAÇÃO:  
BRASIL. Lei Federal nº 8.142/90.  
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90.  
BRASIL. MS. GM. Portaria nº 373/02.  
Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS.  
Portaria  Conjunta MS/SAS 370 de 7/5/2014 - Dispõe sobre regulamento técnico-sanitário para o transporte de 
sangue e componentes.  
Resolução RDC/ANVISA 20 de 11/4/2014 - Dispõe sobre regulamento sanitário para o transporte de material 
biológico humano.  
Portaria CVS 13 de 4/11/2005 - Aprova NORMA TÉCNICA que trata das condições de funcionamento dos 
Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas, Patologia Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta 
Descentralizados aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material humano 
realizados nos domicílios dos cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências.  
Resolução RDC 302 de 13/10/2005 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO:  
MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA Bacteriologia Clínica. Biossegurança em laboratório de microbiologia, 
Estocagem de microrganismos, Rotinas Básicas para identificação : ( Gram positivo , Gram Negativo ) Meios de 
cultura utilizados na rotina Bacteriológica Bactérias anaeróbias :Identificação Microbiologia Oral. Urinocultura : 
Rotinas Básicas Coprocultura: Rotinas Básicas Hemocultura: Rotinas Básicas Cultura de Secreções e 
Espermocultura: Teste de Sensibilidade à Antibióticos. Diagnostico Laboratorial Tuberculose ( Baciloscopia e 
métodos cultura). Métodos utilizados para identificação dos fungos de interesse médico. Metodologias Auxiliares 
de Diagnóstico de fungos Dermatofitoses, Criptococose,  Blastomicose. BIOQUÍMICA CLÍNICA Exames 
Relacionados a: Avaliação da Função Renal e FígadoEletrólitos e Balanço Ácido-Básico Avaliação dos gases 
sanguineios Lipídios e Dislipoproteínemia, Proteínas Específicas, Enzimologia Clínica, Marcadores Bioquímicos 
no enfarto Cardíaco Avaliação da Função Endócrina, Monitorização de Droga terapêutica e Tóxica, Automação 
em Laboratório e Controle de Qualidade Bioquímica de Fluidos Biológicos CITOLOGIA E HEMATOLOGIA 
CLÍNICA. Exame básico de sangue (Hb, Ht, Plaq. VHS, Específica e Diferencial, Hemograma Completo, Colheita 
Alterações e Interpretação Clínica) Anticoagulantes , corantes e métodos de coloração Eletroforese de 
Hemoglobinas ,(Alterações e Interpretação Clínica) Doença dos eritrócitos (Anemia e Policitemia), Doenças 
Leucocitárias (Doenças Neoplásicas e Não Neoplásicas), Coagulação sanguínea. Células L.E. Citologia urinária 
(Função e Doença dos Rins, Exame Físico/Químico e Microscópico, Alterações e Interpretação Clínica). 
Citologia de líquor (Colheita, Exame Físico/Químico e Microscópico, Alterações e Interpretação Clínica). Citologia 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/U_PT-CJ-MS-SAS-370_070514.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/MS-ANVISA-RDC=20_100414.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Portaria%20CVS%20n%C2%BA%2013,%20de%2004nov05.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%20n%C2%BA%20302,%20de%2013out05.pdf
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Vaginal (Colheita, Alterações e Interpretação Clínica). Diagnóstico das Hemoglobinopatias (Estrutura e Função 
das hemoglobinas, Hemoglobinas anormais, Hemoglobinas S, Talassemias, Genéticas das hemoglobinas). 
Sistemas automatizados em hematologia IMUNOLOGIA CLÍNICA conceitos gerais Mecanismo básico das 
Reações antigeno- anticorpo. (Sensibilidade ,Especificidade ,Afinidade , Avidez e interferentes ) Células da 
Resposta Imune: linfócitos e Fagócitos Mononucleares, Imunogenicidade e Especificidade Antigênica Função e 
Estrutura das Imunoglobulinas, Mecanismo da Inflamação, Conceito de Biossegurança Imunohematologia (grupo 
sanguíneo,fator Rh, Coombs direto e indireto, Fator Du.). Imunodiagnosticos das Infecções por vírus: ( Hepatite 
A, B e C e HIV ) Imunodiagnosticos das Infecções parasitárias ( Toxoplasma e doença de Chagas ) 
PARASITOLOGIA CLÍNICA. Diagnóstico parasitológico pelo exame de fezes (Métodos e Colorações) 
Diagnóstico parasitológico pelo exame de sangue - direto a fresco e após coloração e outros materiais 
biológicos. Protozoários Intestinais e Urogenitais, Controle Qualidade em Parasitologia. 
 

F) EMPREGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
4.01 – PROFESSOR E EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
LEGISLAÇÃO  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 
Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; 
Seção II – Da cultura. 
Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional 
para a Educação Básica; 
PARECER CNE/CEB Nº 03/10 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e 
Adultos;  
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.  
LEI FEDERAL Nº 10.639/03; Estabelece diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial 
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira";  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇAÕ 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  - Parâmetro Curricular Nacional– volume 01 – Introdução 
aos Parâmetros, Volume 06 – Artes - 1ª À 4ª série e Volume 07 – Artes 5ª a 8ª séries 
FERREIRA, Sueli. O ensino das artes: construindo caminhos. Campinas (SP), Papirus, 2001; 
GOMBRICH, E.H. A história da Arte. 16º ed. Rio de janeiro: LTC, 1999. 
OLIVEIRA, Marilda Oliveira de (org). Arte, Educação e Cultura. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2007. 
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de, Sonia Gomes Pereira, Angela Ancora da Luz História da arte no 
Brasil: textos de síntese. Front Cover.. Editora UFRJ, 2008 . 
SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado processo de criação artística. São Paulo: Annablume, 2007. 
SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Corpo e Ancestralidade: uma proposta pluricultural de dança, arte, educação. São  
Paulo: Terceira Margem, 2006 
 


