PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO N. 01/18
EDITAL N. 01- ABERTURA E REGULAMENTO GERAL
ANEXO II - CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO (RETIFICADO PELO EDITAL02/2018)

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - AGENTE DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS/MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO DE AUTOS/SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS/VIGIA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Noções de fonética. Conhecimento da
língua: ortografia /acentuação gráfica. Classe de palavras: substantivo: classificação/ flexão/ grau. Adjetivo: classificação/flexão/grau. Artigo: flexão e classificação. Numeral: classificação e flexão. Pronomes: colocação dos pronomes
oblíquos, átonos. Verbo: emprego de tempos e modos. Preposição e conjunção: classificação e emprego. Advérbio:
classificação e emprego. Interjeição: valor semântico da interjeição. Estrutura e formação das palavras.
2. MATEMÁTICA: Conjunto: operações. Conjunto dos números naturais: operações fundamentais. Conjunto dos
números racionais: operação. Razão, proporção, média aritmética, porcentagem, juro simples. Sistema métrico decimal: unidade de comprimento, unidade de volume e de capacidade. Volume dos principais sólidos geométricos.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.1 AGENTE DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO - O espaço escolar: convivência com crianças, adolescentes
e profissionais de educação. Hierarquia. Relacionamento interpessoal. Higiene do ambiente de trabalho e dos alimentos. Higiene e cuidados pessoais. Escolha dos alimentos. Merenda escolar: preparação dos alimentos. O gás de
cozinha: utilização, manuseio. Higiene e limpeza dos eletrodomésticos e dos utensílios utilizados na preparação dos
alimentos. Elaboração dos pratos. Acondicionamento e estocagem dos alimentos. Controle de estoque; melhor aproveitamento de alimentos; conservação e validade dos alimentos. Manipulação. Conservação e higiene de carnes. Alimentação e nutrição. Nutrientes e alimentos. Nutrientes e sua atuação no organismo. Relação entre saúde e alimento.
Classificação dos alimentos. Cuidados na compra de frutas, verduras, alimentos enlatados, grãos, farinhas, massas,
doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Apresentação do alimento. Distribuição da merenda. Utilização correta
dos produtos de limpeza. Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho. Uso de EPIs e EPCs. Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, Lei Orgânica do Município de PALMINÓPOLIS.
4.2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza
e conservação de móveis e instalações. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais,
utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da
limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados
a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de
Equipamentos de Proteção — EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento
humano no trabalho. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Orgânica do Município de PALMINÓPOLIS.
4.3 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - Obras: fiscalização de obras; conceitos básicos, instrumentos de fiscalização; dinâmica da fiscalização; fundamentos técnicos e legais da construção civil; notificações; auto de infração;
auto de apreensão; Noções básicas da construção civil: desenho de arquitetura: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas da ABNT. Noções de arquitetura e meio ambiente: fatores condicionantes, planejamento e construção.
Elementos da construção: fundações, estruturas, paredes e revestimentos, coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação dos compartimentos, vãos, áreas, circulações em mesmo nível,
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circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. Elementos básicos do projeto: plantas, cortes,
fachadas e detalhes. Projeto de reforma e modificação: acréscimo e demolição. Instalações prediais: hidráulicas, sanitárias e elétricas. Desenho topográfico: leitura e interpretação da planta topográfica. Licença e aprovação de projetos.
Execução e conclusão de obras. Habite-se. Alvará de Construção. Unidades de medida. Equipamentos de proteção
individual. Meios de atuação da fiscalização, política das construções, de costumes, de meio ambiente, de higiene,
regulamentação edilícia e licenciamento em geral. Atos administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos,
elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Direito de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção, licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão
de alvará, emissão de habite-se. Instrumentos de política urbana, uso do solo, parcelamento e regulação. Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, penalidades, recurso, embargo, cassação de
licença e demolição. Noções gerais de execução de obras e de elementos de projeto e de construção. Fiscalização de
Posturas. Instrumentos de fiscalização. Dinâmica da fiscalização. Fundamentos técnicos e legais da construção civil.
Notificações. Auto de Infração. Auto de Apreensão. Legislação: Estatuto das Cidades, Código de Postura do Município, Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de PALMINÓPOLIS.
4.4 MECÂNICO(A) DE MANUTENÇÃO DE AUTOS - Comportamento no ambiente de trabalho. Organização
do local de trabalho. Noções básicas de mecânica de veículos leves e de máquinas pesadas. Diagnóstico de falhas no
sistema de alimentação. Diagnóstico de falhas Hidráulicas. Diagnósticos de falhas elétricas. Funcionamento dos principais componentes de um motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um motor
à combustão. Parte elétrica de veículos leves e pesados: Princípios Básicos do Sistema Elétrico. Elétrica aplicada nos
equipamentos Leitura e interpretação de esquemas elétricos. Sistema de suspensão e frenagem de veículos. Princípios
básicos do Sistema Hidráulico. Hidráulica em máquinas pesadas e veículos leves e caminhões. Bombas Hidráulicas
(Palhetas, Pistões, Engrenagens). Sistemas Integrados Leitura e Interpretação de sistemas Hidráulicos. Diagnóstico de
falhas hidráulicas. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Segurança do trabalho. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de PALMINÓPOLIS.
4.5 SALVA-VIDAS - Práticas e experiência de serviços ligados à área de saúde. Uso de equipamentos de trabalho.
Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Prática e experiência de serviços relacionados ao atendimento ao
público. Prevenção e acidentes no trabalho. Ética e comportamento no trabalho. conhecimentos básicos sobre principais doenças. 8. Conhecimentos específicos em saúde pública. Primeiros Socorros. Conhecimentos das técnicas de
massagem cardíaca, respiração. Cuidados com o banhista e agilidade nas ações de prevenção e salvamento. Definição
de afogamento / classificação / natureza / fases e grau de afogamento-Sinais, sintomas e prevenção – Primeiros socorros em afogamentos. Conhecimento sobre a história e o que acontece sobre salvamento aquático e ressuscitação
no Brasil e no Mundo. Saber reconhecer um potencial afogado fora e dentro da água e reconhecer um afogamento
em curso. Saber reconhecer as características de parques aquáticos e similares, tais como: orientar banhistas, tipos
de atrações, redução de riscos de acidentes, sistemas de comunicações, recursos humanos e funções. Conhecimentos
sobre as técnicas de salvamento aquático. Parada cardiorrespiratória, fases da parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. Conhecimentos sobre técnica de compressão torácica, reanimação cardiopulmonar, otimização
das vias aéreas, abrir vias aéreas, ventilação, palpação da carótida, posicionamento da vítima. Conhecimento da
utilização correta do Rescu-Tube para resgate em águas fechadas. Técnicas em geral de RCP- Primeiros Socorros
Ressuscitação Cárdio-Pulmonar.
4.6 SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS - Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e
conservação de móveis e instalações. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e ferramentas. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e
manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes da construção civil. Noções básicas
de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção — EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de PALMINÓPOLIS.
4.7 VIGIA – Noções de prevenção de acidades, de organização e disciplina geral, Vigilância e proteção do patrimônio público. Fiscalização e controle de entrada e saída de pessoas e bens. Formas de tratamento. Noções de segurança
e prevenção de incêndio. Noções de hierarquia. Relacões humanas: convivência com os superiores, com os colegas
de trabalho e com o público. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de PALMINÓPOLIS.
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5. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA
5.1 SALVA VIDAS
5.1.1 O Teste de Capacidade Física consistirá nos seguintes testes físicos, desempenho mínimo e critérios de
avaliação:
5.1.1.1 Abdominal: - Posição inicial: o candidato deverá estar deitado na posição decúbito dorsal, as pernas
deverão estar flexionadas e apoiadas por um avaliador e os pés apoiados no solo. As mãos deverão estar fixas às
têmporas, e as costas apoiadas no solo. Início do teste: será comandado “atenção candidatos”, “preparar” e, então,
será acionado um silvo curto de apito. Execução do teste: o candidato deverá manter, durante todo o teste, as mãos
fixadas às têmporas e o cotovelo deverá tocar os joelhos. Logo após, o candidato deverá retornar a posição inicial,
quando será contabilizado o movimento correto, ou seja, caso o candidato retire, mesmo que involuntariamente, as
mãos das têmporas, o exercício não será computado.
Critérios de Avaliação

TESTE

Abdominal

INDICE MÍNIMO

30 repetições

TEMPO DE
EXECUÇÃO
Até 45 segundos
46 a 50 segundos
51 a 55 segundos
56 a 60 segundos
Mais de 60 segundos

NOTA
6
5
4
3
0

5.1.1.2 Barra Fixa: - Posição inicial: o candidato deverá estar apoiado na barra com os pés suspensos (sem contato
com o solo), braços estendidos, pegada das mãos em pronação. Início do teste: a partir da posição inicial, o
candidato deverá flexionar os braços, ultrapassando o queixo da linha da barra, retornando à posição inicial. Neste
instante, é computada 01 (uma) repetição. Não será autorizada a utilização de luvas ou qualquer outro material para
fixar as mãos à barra e em nenhum momento o candidato poderá apoiar o queixo na barra ou soltar uma das mãos
da mesma, assim como não poderá se soltar diretamente da barra na última repetição.
Critérios de Avaliação

TESTE
Barra Fixa

INDICE MÍNIMO
5 repetições em 30
segundos

DESEMPENHO
10 ou mais repetições
8-9 repetições
6-7 repetições
5 repetições
Menos de 5 repetições

NOTA
6
5
4
3
0

5.1.1.3 Corrida de Velocidade (100 metros): - O teste será realizado em uma pista horizontal e sem obstáculos. O
candidato deverá percorrer a distância de 100 metros dentro do tempo estipulado. Posição inicial: o candidato
deverá estar imóvel para o início da prova, atrás da linha de partida. Início do teste: será comandado, “atenção
candidatos”, “às suas marcas” e, então, será acionado um silvo curto de apito. Término do teste: o candidato que
ultrapassar com o tronco a linha de chegada ou com um silvo longo de apito pelo cronometrista, ao final do tempo
estipulado.
Critérios de Avaliação

TESTE
Corrida de velocidade (100
metros)

INDICE MÍNIMO
30 segundos

DESEMPENHO
Até 15 segundos
16 a 20 segundos
21 a 25 segundos
26 a 30
Mais de 30 segundos

NOTA
6
5
4
3
0

5.1.1.4 Natação (50 metros): - O teste será realizado no lago municipal, em espaço delimitado com balizas
flutuantes, com comprimento de 10 a 50 metros, conforme disponibilidade, devendo o candidato percorrer um total
de 50 metros, conforme instrução contida na convocação para o teste de capacidade física. O candidato poderá
utilizar, exclusivamente, os seguintes equipamentos, os quais deverá trazer: touca, óculos, protetor auricular, e
clips nasal. Posição inicial: o candidato deverá iniciar o teste na baliza de saída, podendo utilizar a borda, se houver,
para dar impulso inicial. O ínicio do teste será anunciado por um silvo curto de apito e o término do teste, por um
silvo lonto de apito.
Critérios de Avaliação
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TESTE

INDICE MÍNIMO

Natação (50 m)

60 segundos

DESEMPENHO
Até 45 segundos
46 a 50 segundos
51 a 55 segundos
56 a 60 segundos
Mais de 60 segundos

NOTA
6
5
4
3
0

5.1.1.5 Mergulho – Apneia Dinâmica (20 metros): - O início do teste será dado na baliza de saída, onde os
candidatos deverão posicionar-se, podendo ser utilizado qualquer estilo. Para início, o Examinador posicionará os
candidatos e dará o seguinte comando de partida: "às suas marcas!". Quando os candidatos estiverem imóveis, o
sinal de partida é dado, através de um silvo curto de apito. Neste momento, os candidatos deverão submergir e
iniciar a prova, podendo, então, dar impulso junto à borda, se houver. O candidato somente poderá respirar após
completar os 25 metros, momento em que será disparado um silvo lonto de apito, indicando o término do tempo
previsto para a prova. O término do teste ocorre quando qualquer parte do corpo do candidato tocar a baliza
localizada no final do percurso ou quando o candidato emergir antes da baliza de chegada. Será eliminado o
candidato que não completar o percurso, apoiar-se em bordas ou balizas ou respirar durante o percurso.
Critérios de Avaliação

TESTE

Mergulho – apnéia dinâmica (20 m)

INDICE
MÍNIMO
60 segundos
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DESEMPENHO
Até 45 segundos
46 a 50 segundos
51 a 55 segundos
56 a 60 segundos
Mais de 60 segundos

NOTA
6
5
4
3
0

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - AGENTE
DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS/ELETRICISTA/OPERADOR (A) DE MÁQUINAS LEVES/OPERADOR (A) DE MAQUINAS PESADAS.
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Noções de fonética. Conhecimento da

língua: ortografia /acentuação gráfica. Classe de palavras: substantivo: classificação/ flexão/ grau. Adjetivo: classificação/flexão/grau. Artigo: flexão e classificação. Numeral: classificação e flexão. Pronomes: colocação dos pronomes
oblíquos, átonos. Verbo: emprego de tempos e modos. Preposição e conjunção: classificação e emprego. Advérbio:
classificação e emprego. Interjeição: valor semântico da interjeição. Estrutura e formação das palavras.
2. MATEMÁTICA: Conjunto: operações. Conjunto dos números naturais: operações fundamentais. Conjunto dos
números racionais: operação. Razão, proporção, média aritmética, porcentagem, juro simples. Sistema métrico decimal: unidade de comprimento, unidade de volume e de capacidade. Volume dos principais sólidos geométricos.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

4.1 AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS - Marcação de obra. Tipos de sapata, impermeabilização.
Concreto armado: materiais empregados, execução de estruturas em concreto armado, traços de concreto, formas,
ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. Construção em alvenaria: materiais empregados, técnicas de
construção, ferramentas, equipamentos utilizados. Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas
de execução. Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Instalações hidrossanitárias. Usos de prumo, nível e esquadro. Noções sobre segurança no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). A prática do trabalho individual e coletiva, ferramentas e equipamentos utilizados. Ética profissional. Relações Humanas no ambiente profissional e social. Higiene pessoal e coletiva. Meio ambiente: problemas e
conservação. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.2 ELETRICISTA – Instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas. Rede elétrica predial, máquinas, motores
e equipamentos elétricos: manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos de defeito, consertos, troca de componentes. Motores elétricos, transformadores e bobinas em geral. Conhecimentos de baixa, média e alta tensão. Leitura e
interpretação de desenhos. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. Segurança do
trabalho. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.3 OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro;
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das
infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com as máquinas; Noções de mecânica
pesada. Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; conhecimento e manipulação de trator, trator
de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e outros, e implementos agrícolas em geral;
operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos- Conhecimento de sistema de funcionamento
dos componentes dos equipamentos tais como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus,
etc.; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Normas
de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. Primeiros socorros. Direitos
e deveres do funcionário público. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Palminópolis.
4 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro;
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das
infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com as máquinas; Noções de mecânica
pesada. Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; conhecimento e manipulação de trator, trator
de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e outros, e implementos agrícolas em geral;
operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos- Conhecimento de sistema de funcionamento
dos componentes dos equipamentos tais como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus,
etc.; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Normas
de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. Primeiros socorros. Direitos
e deveres do funcionário público. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Palminópolis.
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5. PROVAS PRÁTICAS
5.1 AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
A prova prática será realizada em obra pública municipal, em execução na sede do município de Palminópolis ou em
ambiente simulado para a aplicação da prova. As ferramentas a serem utilizadas na avaliação, são: Colher de pedreiro; Linha de pedreiro; Balde de pedreiro; Nível de bolha; Prumo de face, Desempenadeira de madeira; Trena 2m;
Lápis de pedreiro. O candidato deverá levar as ferramentas para a realização de sua prova. As obras ou local de prova
serão definidas e divulgadas na publicação do resultado da prova objetiva e de convocação para a Prova Prática.
De acordo com a obra definida ou com o local definido, o candidato será avaliado na execução de um dos itens especificados a seguir:
ITEM 1: PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO
Considerando que o profissional tenha que preparar a massa e aplicar em uma parede de 3 m2
Nota
40
35
30
25
15

Tempo de execução
Até 15 minutos
De 16 a 17 minutos
De 18 a 20 minutos
De 21 a 25 minutos
De 26 a 30 minutos
ITEM 2: TALISCAMENTO E EXECUÇÃO DAS MESTRAS
Considerando que o profissional tenha que preparar a massa e aplicar em uma parede de 3 m2
Tempo de execução
Até 15 minutos
De 16 a 20 minutos
De 21 a 15 minutos
De 26 a 30 minutos
ITEM 3: DESEMPENO E REQUADRO DE ARGAMASSA
Considerando que o profissional tenha que preparar a massa e aplicar em uma parede de 3 m2
Tempo estimado para execução
Até 15 minutos
De 16 a 20 minutos
De 21 a 15 minutos
De 26 a 30 minutos
De 31 a 35 minutos
De 36 a 40 minutos
TEM 4: PREPARAÇÃO DE CONTRA PISO
Considerando que o profissional tenha que preparar o concreto e aplicar em um piso de 3 m2
Tempo estimado para execução
Até 60 minutos
De 61 a 75 minutos
De 76 a 82 minutos
De 83 a 90 minutos
De 91 a 97 minutos
De 98 a 105 minutos

35
30
25
20

40
35
30
25
20
15
10

40
35
30
25
20
15
10

5.2 ELETRICISTA
A prova prática de Eletricista consistirá na instalação e/ou reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos
e/ou de montar instalações de baixa e/ou alta tensão, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. A prova terá 20
minutos de duração. As ferramentas e materiais necessários para a prova prática serão fornecidos pela Coordenação
do Concurso, exceto os materiais de uso pessoal.
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item
01
02
03
04
05
06

Critérios de avaliação e pontuação
Critério
Uso do EPI (equipamento de proteção individual)
Agilidade
Cuidado com ferramentas
Habilidade no manuseio das ferramentas e materiais
Segurança no desenvolvimento das atividades
Qualidade do serviço final

Pontuação máxima
04
04
04
04
04
20

5.3 OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
A prova prática de Operador de Máquinas Leves consistirá em operar um trator e acoplá-lo a uma carreta, percorrer
um percurso pré- determinado com baliza fazendo manobras de frente e ré. A prova terá 20 minutos de duração. Os
veículos, equipamentos e materiais necessários para a prova prática serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Palminópolis, exceto os materiais de uso pessoal.
Critérios de avaliação e pontuação
Itens de avaliação
Manutenção diária e lubrificação: vistoria da máquina antes do seu funcionamento, no
que se refere às condições de tráfego - 2 itens)

Pontuação máxima
10

Mecânica veicular básica: comprovação de conhecimento do painel antes e depois da
partida da máquina; e verificação do funcionamento da parte eletromecânica da máquina, antes da partida da mesma - 2 itens

10

Condução segura e econômica: desempenho, segurança, conduta e vícios na operação
da máquina e seus implementos/equipamentos; manobras; sinalização de transito, e
cuidados básicos com a máquina -4 itens

20

5.3 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
A prova prática de Operador de Máquinas Pesadas consistirá na operação em máquinas retroescavadeira, pá carregadeira ou motoniveladora e o teste consistirá em ligar o equipamento, dirigir até o local determinado e executar uma tarefa
própria do equipamento. Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer
tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e
eliminado do Concurso Público. A prova terá 20 minutos de duração. Os veículos, equipamentos e materiais necessários
para a prova prática serão fornecidos pela Coordenação do Concurso, exceto os materiais de uso pessoal.
Critérios de avaliação e pontuação
Itens de avaliação
Manutenção diária e lubrificação: vistoria da máquina antes do seu funcionamento,
no que se refere às condições de tráfego - 2 itens)

Pontuação máxima
10

Mecânica veicular básica: comprovação de conhecimento do painel antes e depois
da partida da máquina; e verificação do funcionamento da parte eletromecânica da
máquina, antes da partida da mesma - 2 itens

10

Condução segura e econômica: desempenho, segurança, conduta e vícios na operação da máquina e seus implementos/equipamentos; manobras; sinalização de transito e cuidados básicos com a máquina - 4 itens

20
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO - AGENTE DE CONTROLE INTERNO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR DE LABORATÓRIO/FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/ GERENTE DE ENDEMIAS/TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE.
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal e não
verbal; elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura gramatical da
língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais, ortografia, regras de acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de palavras; elementos mórficos e seus
significados; classes de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: frase, oração e periodo; tipos de periodo. Termos da
oração: essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período simples e período composto. Sintaxe de concordância,
colocação e regência.
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros Compostos. Equação
do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: (Permutação, Arranjos, Combinação). Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de
Massa. Noções de lógica.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. NOÇÕES DE INFORMÁTICA, LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
4.1 AGENTE DE CONTROLE INTERNO - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows,
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos
e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Noções de Administração. Processo Administrativo Organizacional. Burocracia: modelo, características e disfunções. Planejamento Estratégico no setor público. Administração Pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Princípios Constitucionais
da Administração Pública. Ambientes organizacionais e da administração, composição organizacional e estrutural.
Gestão por função e por processo. Noções de Contabilidade e Auditoria aplicadas ao Setor Público. Contabilidade
Aplicada ao Setor Público: Conceituação, objeto e campo de aplicação. Planejamento e Orçamento Público e seus
instrumentos. Receitas Públicas. Despesas Públicas. Patrimônio e Sistemas Contábeis na Administração Pública. Escrituração e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis do Setor
Público. Auditoria e Normas práticas usuais de auditoria. Controle na Administração Pública. Legislação Aplicada à
Gestão Pública. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (5.ª e 6.ª Edições). Noções de Direito Constitucional. Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais: Direitos e Garantias Fundamentais;
Organização dos Poderes do Estado; Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; Administração Pública; Servidores
Públicos; Funções Essenciais à Justiça; Tributação e Orçamento: sistema tributário nacional e finanças públicas;
Seguridade Social: disposições gerais, saúde, previdência social e assistência social. Noções de Direito Administrativo. Conceito. Fontes. Princípios da Administração Pública. Poderes da Administração Pública. Estrutura da Administração Pública. Agências Executivas. Agências Reguladoras. Terceiro Setor. Servidores Públicos. Lei Federal
n. 8.429/1992 e suas alterações (Improbidade Administrativa). Lei Federal n. 8.987/1995 e suas alterações (Regime
de Concessão e Permissão de Serviços Públicos). Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações (Licitações e Contratos
Administrativos). Lei Federal n. 10.520/2002 e suas alterações (Pregão). Lei Orgânica do Município e Estatuto dos
Servidores do Município de Palminópolis.
4.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows,
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos
e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Fundamentos da
administração. Redação Oficial: As Comunicações Oficiais. Noções de arquivologia: informação, documentação,
classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Palminópolis.
4.3 AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows,
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos
e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Material de laborató-
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rio: uso, Forma para colheita e transporte de material, métodos de esterilização dos materiais de laboratórios,
micro- biologia: técnicas assépticas e semeadura de microorganismos, preparo de meios de cultura de
microorganismos, di- versos tipos de bactérias de interesse médico (definição, morfologia, culturas e formas de
isolamento), hematologia: índices hematiméticos absolutos, tempo de sangramento, método de Duke, método de
lvy, contagem de plaquetas, método de Brecher e Crokite, retratação do coagulo, análise dos esfregaços de sangue.
Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis..
4.4 FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows,
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos
e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Direito Tributário:
Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos. Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de
tributo, com efeito, de confisco, princípio da uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio
da imunidade recíproca. Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária.
Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária.
Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade
tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária. Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e
exclusão do crédito tributário. Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Legislação
Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU e ITBI. Fato gerador e incidência. Isenções. Bitributação e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Contribuintes e responsáveis; Alíquota e base de cálculo.
Lançamento. Regime de pagamento. Código Tributário Municipal, Código de Posturas do Município, Lei Orgânica
do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.5 GERENTE DE ENDEMIAS - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas
(diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Cadastramento familiar e
Mapeamento: finalidade e instrumentos; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência; Diagnóstico
comunitário; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas;
Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais;
Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde; conceitos e instrumentos;
Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde; Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde da Família; Constituição da República Federativa do Brasil (Arts. 196 à
200); Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências de saúde.
Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à
saúde. Doenças de notificação compulsória. Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções de microbiologia, vírus,
bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e saneamento básico; endemias e epidemias;
Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: a) Dengue b) Esquistossomose, c) Leishmaniose, d)
Leptospirose e) malária. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas; Combate
aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da saúde
da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde
como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do
SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Princípios e
Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto ne 8.474/15. Portarias n. 535/GM/MS,
de 30 de março de 2016. GM/MS n. 1.025/2015, Portaria n. 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, Lei N. 8080/90;
Lei n. 10.424/2002. Lei NP 8142/90. Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção Básica -PNAB -Portaria n. 648/
GM/2006. Constituição Federal (Arts. 196 a 200). Portaria MS n. 95 de 26.01.2001. Lei Orgânica do Município e
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.6 TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows,
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos
e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Educação Ambiental:
Bases filosóficas da questão ambiental; Fundamentos da questão ambiental; Fundamentos da ecologia; Política de
Educação ambiental nas escolas e na comunidade; Métodos e Técnicas de análise ambiental; Estrutura e funcionamento do ensino ambiental; Didática; Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e
cidadania; Gestão de recursos naturais. Proteção Do Meio Ambiente: Direito ambiental; Economia ambiental; Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano. Ciên-
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cias do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e
Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos Ambientais.
Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição Atmosférica.
Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 14000:2004.
Preservação e Desenvolvimento Sustentável: Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana; Gerência,
planejamento e financiamento de Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia;
Ecopublicidade. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (SAÚDE) - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA / TÉCNICO
(A) EM ENFERMAGEM / TÉCNICO (A) EM HIGIENE BUCAL / TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal e não
verbal; elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura gramatical da
língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais, ortografia, regras de acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de palavras; elementos mórficos e seus
significados; classes de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: frase, oração e periodo; tipos de periodo. Termos da
oração: essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período simples e período composto. Sintaxe de concordância,
colocação e regência.
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros Compostos. Equação
do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: (Permutação, Arranjos, Combinação). Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de
Massa. Noções de lógica.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
4.1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos;
Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; Principais problemas de
saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Pessoas portadoras de necessidades
especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais; Saúde da criança, do adolescente, da
mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde; conceitos e instrumentos; Abordagem comunitária: mobilização
e participação comunitária em saúde; Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde
da Família; Constituição da República Federativa do Brasil (Arts. 196 a 200); Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências de saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação compulsória.
Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto n. 8.474/15. Portarias n. 535/GM/MS, de 30 de março de 2016. GM/MS n.
1.025/2015, Portaria n. 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, Lei n. 8080/90; Lei n. 10.424/2002. Lei n. 8142/90.
Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção Básica -PNAB -Portaria n. 648/GM/2006. Constituição Federal (Arts.
196 a 200). Portaria MS n. 95 de 26.01.2001. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.2 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções de microbiologia,
vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e saneamento básico; endemias e epidemias; Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: a) Dengue b) Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose e) malária. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas;
Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação
da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado.
Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão
do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Princípios
e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto n. 8.474/15. Portarias n. 535/GM/
MS, de 30 de março de 2016. GM/MS 1.025/2015, Portaria 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, Lei n. 8080/90;
Lei 10.424/2002. Lei n. 8142/90. Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção Básica -PNAB -Portaria n. 648/
GM/2006. Constituição Federal (Arts. 196 a 200). Portaria MS n. 95 de 26.01.2001. Lei Orgânica do Município e
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.4 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas
Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações;
Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os automóveis; Noções básicas de mecânica.
Conhecimentos operacionais de eletricidade dos automóveis; operação e manutenção preventiva dos equipamentos
automotivos. Primeiros socorros. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção
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individual. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.5 TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética profissional.
Noções de farmacologia. Admissão, transferência, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e registros. Centro cirúrgico, central de material e
esterilização. Sinais vitais. Prevenção e controle de infecção hospital. Assepsia da unidade e do paciente. Medidas de
conforto. Higiene corporal. Assistência de enfermagem nas eliminações. Assistência de enfermagem aos pacientes
graves e agonizantes e preparo do corpo após a morte. Medidas terapêuticas. Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo,
procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto
agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: clínica
médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. IRA: Diagnóstico, Caracterização, Procedimento, Classificação; Assistência Materno Infantil; Esterilização; Cuidados Gerais no Pré e no Pós-Operatório; Assistência Clínica e Obstétrica e
cuidados gerais de enfermagem. Código de ética profissional. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Palminópolis.
4.6 TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - Funções do Técnico em Saúde Bucal na Odontologia. Conhecimento da
fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica Características gerais e idade de irrupção dentária. Meios de proteção de infecção na prática
odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da
placa bacteriana. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Primeiros Socorros em
urgências odontológicas. Controle e prevenção de doenças bucais (cárie e doenças periodontais). Anatomia Dentária; Gengivite; Aftas; Cárie; Placa bacteriana; Flúor; Pacientes especiais na área odontológica Anatomia dental e do
periodonto. Características dos materiais restauradores dentais, restaurações dentais (amálgama, ionômero de vidro,
resina restauradora e cimento de silicato e outros). Biossegurança em odontologia, dieta e cárie. A cavidade bucal
(anatomia e funcionamento). Ergonomia em odontologia. Utilização do flúor (selantes). Oclusão dental. Relação
entre a restauração e a periodontia. Manuseio dos equipamentos. Ações educativas. Lei que disciplina a profissão.
Constituição da República Federativa do Brasil — arts. 196 a 200. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei n.
8142, de 28 de setembro de 1990. Lei N. 11.889— Regulamenta o exercício dos profissões de Técnico em Saúde
Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). Código de ética profissional. Lei Orgânica do Município, Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.7 TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde n. 453,
de 1 de junho de 1998. Normas de radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Efeitos biológicos
das radiações. Operação de equipamentos em radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans
reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e
especializados em radiologia. Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas e tecnológicas
aplicadas a ressonância magnética. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética.
Bases físicas e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de
radioproteção aplicadas à medicina nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. Processamento
de imagens digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento digital de imagens: ajustes para
a qualidade das imagens. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na
produção de imagens digitais. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Conduta ética dos
profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes trabalho.
Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Legislação
aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único
de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. 14.3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990, Lei
n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de
informação em saúde. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO - MOTORISTA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal e não verbal;
elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura gramatical da língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais, ortografia, regras de
acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de palavras; elementos mórficos e seus significados; classes
de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: frase, oração e periodo; tipos de periodo. Termos da oração: essenciais,
integrantes e acessórios da oração. Período simples e período composto. Sintaxe de concordância, colocação e regência.
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros Compostos. Equação
do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: (Permutação, Arranjos, Combinação). Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de
Massa. Noções de lógica.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
4.1 MOTORISTA - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e
Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os automóveis; Noções básicas de mecânica. Conhecimentos operacionais de eletricidade dos automóveis; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Primeiros
socorros. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. Lei Orgânica
do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
5. PROVA PRÁTICA
5.1 MOTORISTA - Para os candidatos ao cargo de Motorista a prova prática constará da execução de tarefas como:
condução de veículo automotivo - caminhão, em vias públicas da cidade ou pátios de manobras, buscando
evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. Os
critérios de avaliação serão cobrados conforme a Resolução n. 168/2004 do CONTRAN. Os veículos, equipamentos
e materiais necessários para a prova prática serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Palminópolis, exceto os
materiais de uso pessoal.
Critérios de avaliação e pontuação
Itens de avaliação
Pontuação máxima
Vistoria do veículo, antes do seu funcionamento, no que se refere às
condições de tráfego - 2 itens.
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Mecânica veicular básica: comprovação de conhecimento do painel antes
e depois da partida do veículo e verificação do funcionamento da parte
eletromecânica do veículo, antes e durante seu deslocamento - 2 itens.

10

Condução segura e econômica: desempenho, segurança, conduta e vícios
de direção; manobras; sinalização de transito, e cuidados básicos com o
veículo - 4 itens.

20
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR - ANALISTA AMBIENTAL ENGENHEIRO (A)/ANALISTA AMBIENTAL - BIÓLOGO (A)/ASSISTENTE CONTÁBIL/ASSISTENTE SOCIAL/FISCAL AMBIENTAL/NUTRICIONISTA/PSICÓLOGO(A)
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de gêneros variados. Noção de gênero textual, tipo textual e
domínio discursivo. Características dos gênerose tipos textuais. Os gêneros textuais e a intergenericidade. Relações
de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que asseguram a continuidade de um texto.
Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógicodiscursivasestabelecidas entre orações e parágrafos.
A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos.Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais,
prefixos e sufixos; Colocação, regência e concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nívelculto: ortografia,
acentuação gráfica, pontuação. Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e algébrica.
Conjuntos. Equações do 1o. e 2o. graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume
e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECíFlCOS
4.1 ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO - Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos.
Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e
Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos
de desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e
efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos
sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão
ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio ambiente e
sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de valoração do dano ambiental. Conhecimento das normas ISO 14000/2004. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.2 ANALISTA AMBIENTAL – BIÓLOGO - Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos. Classificação:
reinos da natureza. Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações;
ciclos biogeoquímicos; poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de poluição; fluxo de energia;
relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos.
Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses; protozooses e bacterioses brasileiras. Genética;
genética de melhoramentos; trangênicos; clonagem; genoma humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; proteínas; ácidos nucléicos; bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação].
Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de
tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial
do solo e da água sub- terrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental:
Benefícios da política ambien- tal. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento
sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de
Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial.Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públi- cos do
Município de Palminópolis.
4.3 ASSISTENTE CONTÁBIL – Fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo
de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime
orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias, variações independentes da execução orçamentária; sistema de contas:
conceito e classificação; demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo
das variações patrimoniais; contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as
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categorias econômicas; classificação funcional programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo
(demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-programa, programas e subprogramas por
projetos e atividades; comparativo da receita orçada com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a
realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar); organização dos serviços de contabilidade pública;
formulas de escrituração contábil; noções de controle dos bens patrimoniais; noções de controle interno. Licitações e
contrato. Lei de Responsabilidade Fiscal; noções dos sistemas de prestação de contas junto a outras esferas de governo; noções de operações de sistemas informatizados de contabilidade pública. Lei Orgânica do Município e Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.4 ASSISTENTE SOCIAL - Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; A prática profissional do Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise e fundamentação
das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x Prática Institucional. Metodologia
do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, grupos e segmentos populacionais. Instrumentos,
técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias
aplicadas e técnicas de pesquisas. Política Social e planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e
o Estado; movimentos sociais; a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social:
saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e acompanhamento
na área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos. Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social no desempenho das
funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço Social e as relações de trabalho: o papel do
profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O
Serviço Social e a administração de benefícios. Etica e Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos
éticos e normativos. Os preceitos éticos enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Trabalho em
equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes. Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS e Leis
8.662/93 e 12.317/10. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.5 FISCAL AMBIENTAL - Instrumentos de fiscalização; Dinâmica da fiscalização; Fundamentos técnicos e legais
da fiscalização; Notificações; Auto de Infração; Auto de Apreensão; Licença e aprovação de projetos; Código de Posturas do município, Código Ambiental Estadual. Política de Resíduos Sólidos Lei n. 12.305/2010; Política Nacional
do Meio Ambiente Lei n. 6.938/1981; Política Nacional Recursos Hídricos Lei n. 9433/1997; Política Nacional de
Educação Ambiental Lei n. 9.795/1999; Código Florestal 12.651/2012; Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998; Resolução CONAMA 237, n. 305, ne 357, n. 358, n. 382, n. 397 e n. 430; Gestão Ambiental; Ecologia; Gestão das Águas,
Tratamento de efluentes; Química ambiental; Temas atuais: aquecimento global, efeito estufa, eutrofização, poluição
e problemas de saúde pública; Desenvolvimento Sustentável; Degradação e Poluição Ambiental; Noções de tecnologias de tratamento de água, noções de tecnologias de tratamento dos efluentes; tratamento de água e efluentes; noções
de tecnologias de tratamento de resíduos sólidos; tratamento e descarte de resíduos sólidos domésticos e industriais;
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA). Lei Orgânica do Município e Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.6 NUTRICIONISTA - Avaliação nutricional de indivíduos e coletividades: Indicadores diretos e indiretos do
estado nutricional (antropométricos, clínicos, bioquímicos, dietéticos e socioeconômicos). Dietoterapia nas Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), carências nutricionais, alergias e intolerâncias alimentares e erros inatos do
metabolismo. Educação Alimentar e Nutricional (EAN): Planejamento, execução e avaliação de programas e ações
de EAN; Princípios das ações de EAN. Alimentação e Nutrição na Atenção Básica: Promoção de práticas alimentares
saudáveis em todas as fases do ciclo de vida; Elaboração de planos terapêuticos; Elaboração de rotinas de atenção
nutricional; Vigilância alimentar e nutricional; Estratégia amamenta e alimenta Brasil; Programas de prevenção de
carências nutricionais. Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição: Políticas, gestão e o papel do nutricionista em
programas de saúde, alimentação e nutrição. Planejamento alimentar nos diferentes ciclos de vida e em situações especiais: Preceitos fundamentais (finalidades e leis); Recomendações nutricionais; Plano alimentar. Gestão em UAN:
O processo administrativo; Estrutura físico-funcional (planejamento e gestão de espaço físico, equipamentos e instalações; aspectos básicos de instalação e funcionamento); Planejamento alimentar; Logística e suprimento (políticas
de compra e estoques; controle de qualidade); Gestão financeira; Gestão de pessoas (treinamento e desenvolvimento;
liderança e gestão por competências); Avaliação e controle do processo produtivo. Gestão de qualidade: Indicadores
e ferramentas; Análises microbiológicas e bromatológicas de alimentos (procedimentos e métodos). Lei Orgânica do
Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
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4.7 PSICÓLOGO - Desenvolvimento psicológico e ciclo vital: Desenvolvimento cognitivo; Desenvolvimento afetivo; Desenvolvimento social. Teorias da Personalidade. Teorias e técnicas psicoterápicas: Abordagens comportamentais; Abordagens psicanalíticas; Abordagens humanistas. Modalidades de trabalhos clínicos: Psicoterapia individual;
Psicoterapia de grupo. Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. Psicopatologia: Compreensão e classificação dos
transtornos mentais e comportamentais. Distúrbios de Aprendizagem. Orientação Vocacional/Profissional. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia: Documentos emitidos pelo Psicólogo. Código de Ética Profissional dos
Psicólogos. Clima e cultura organizacional. Recrutamento, Seleção e Socialização de pessoal: Fontes e meios de
recrutamento; Planejamento e técnicas de seleção. Treinamento e desenvolvimento de pessoal: Levantamento de
necessidades, planejamento e avaliação. Qualidade de Vida no trabalho: Satisfação; Motivação. Saúde mental no
trabalho. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR - BIOMÉDICO (A)/ COORDENADOR (A) DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAÚDE DO TRABALHADOR E AMBIENTAL /ENFERMEIRO/
(A)/FARMACÊUTICO(A)/FISIOTERAPEUTA/FONOAUDIÓLOGO(A)/ODONTÓLOGO (A)
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de diversos gêneros. Noção de gênero textual, tipo textual e
domínio discursivo. Características dos gêneros e tipos textuais. Os gêneros textuais e a intergenericidade. Relações
de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que asseguram a continuidade de um texto.
Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógicodiscursivasestabelecidas entre orações e parágrafos.
A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos.Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais,
prefixos e sufixos; Colocação, regência e concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nívelculto: ortografia,
acentuação gráfica, pontuação. Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e algébrica.
Conjuntos. Equações do IP e 2P graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume
e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS /LEGISLAÇÃO:
4.1 BIOMÉDICO – Bioquímica: Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e
proteínas. Equilíbrio ácido-‐base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia: Testes hematológicos. Automação em hematologia. Imunologia: Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese. Doenças auto-‐imunes.
Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos: Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica:
Bacteriologia, virologia e micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e
conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. Preparo de meios de cultura.
Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água.
Cromatografia e eletroforese. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no
Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social n.
SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica
da Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Palminópolis.
4.2 CORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAÚDE DO TRABALHADOR E AMBIENTAL - Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema
Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução n. 453/2012 do
Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990,
Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – Lei n. 9.782/1999. Política Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - Portaria n. 1823/2012-MS. Política Nacional do Meio Ambiente - Lei
nº 6.938/1981. Processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle.
Administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho. Lei Orgânica do
Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.3 ENFERMEIRO - Fundamentos do Exercício da Enfermagem. Lei do Exercício Profissional (Lei n. 7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto n. 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
Bioética. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. Administração dos Serviços
de Enfermagem. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. Enfermeiro como líder e
agente de mudança. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. Sistematização da Assistência de
Enfermagem. Política Nacional de Atenção às Urgências. Assistência de enfermagem em nível ambulatorial. Normas
do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético.
Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem -‐  teoria e prática. Consulta de enfermagem.
Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem. Emergências clínico-‐cirúrgicas e a assistência de
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enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. Legislação
aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único
de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho
Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990, Lei n.
8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de
informação em saúde. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.4 FARMACÊUTICO - Conhecimentos específicos: Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica:
Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007. Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa,
Conceito. Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, padronização de medicamentos. Controle de infecção hospitalar. Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos.
Farmacocinética e farmacodinâmica. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico.
Fármacos que agem no sistema nervoso central. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos.
Reações adversas a medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por
dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções.
Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia,
preparo, diluição e padronização de soluções. Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e
relatórios de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Fármacovigilância
seguindo recomendações da Anvisa. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle
social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei
Orgânica da Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011.
Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.5 FISIOTERAPEUTA - Avaliação neurofuncional e fisiopatologias do sistema nervoso central e periférico. Avaliação cardiopulmonar e fisiopatologias dos sistemas respiratório e cardiovascular. Avaliação em ortopedia, traumatologia, desportiva, reumatologia, geriatria e fisiopatologias do sistema musculoesquelético. Imagenologia. Distúrbios
metabólicos, bioquímicos, acidobásicos e hidroeletrolíticos. Cinesioterapia. Eletrotermoterapia. Técnicas e manobras fisioterapêuticas. Políticas de saúde, trabalho e administração: Conceitos essenciais de saúde, trabalho, doença
e acidentes de trabalho; Métodos e técnicas utilizados no campo da saúde do trabalhador para reconhecimento da
doença e tratamento; Ergonomia; Programa SUS: princípios, diretrizes, legislação em saúde; 9.5. Legislação de vigilância sanitária, de segurança e medicina do trabalho e de previdência social. Ventilação mecânica invasiva e não
invasiva. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde -‐  Lei
n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.6 FONOAUDIOLÓGO - Audiologia: Anatomia e fisiologia da audição; Avaliação audiológica; Emissões otoacústicas; Deficiência auditiva. Linguagem e fala: Desenvolvimento e alterações da linguagem oral e escrita; Avaliação e
tratamento das alterações da linguagem oral e escrita; Distúrbios fonológicos: diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Classificação, avaliação e tratamento das afasias; Alterações de comunicação e transtornos globais do desenvolvimento; Gagueira: etiologia e abordagens teóricas. Motricidade orofacial: Sistema estomatognático e alterações
orofaciais: desenvolvimento e fisiologia; Avaliação e intervenção fonoaudiológica nas alterações orofaciais; Classificação, avaliação e tratamento das fissuras labiopalatinas; 3.4. Atuação fonoaudiológica em saúde materno-infantil e
amamentação. Disfagia: Etiologia, classificação, avaliação e tratamento das disfagias; Transtornos da deglutição associados a lesões neurológicas. Voz: 5. Anatomia laríngea e fisiologia da fonação; Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil
e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS.
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Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da
Saúde -‐  Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes
sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Palminópolis.
4.7 ODONTÓLOGO(A) - Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie
dental. Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do
complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. Periodontia: anatomia do periodonto;
tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico
das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica; epidemiologia.
Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da
polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e
tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com
necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com
coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia. Prótese. Cirurgia: princípios cirúrgicos,
planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicações. Anestesiologia. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do
flúor; Fluorose. Farmacologia odontológica. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica. Bioética. Odontopediatria. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção
do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde -‐  Lei
n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Código de Ética e Legislação da profissão. Lei Orgânica do Município e
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.

19  

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR - PROFESSOR (A) DE ARTES
CÊNICAS/PROFESSOR (A) DE ARTES VISUAIS/PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA/PROFESSOR (A) DE LETRAS/INGLÊS/PROFESSOR(A) DE MÚSICA/PROFESSOR (A) DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º/PROFESSOR (A)PEDAGOGO (A)- EDUCAÇÃO INFANTIL
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de gêneros variados. Noção de gênero textual, tipo textual e
domínio discursivo. Características dos gênerose tipos textuais. Os gêneros textuais e a intergenericidade. Relações
de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que asseguram a continuidade de um texto.
Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógicodiscursivasestabelecidas entre orações e parágrafos.
A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos.Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais,
prefixos e sufixos; Colocação, regência e concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nívelculto: ortografia,
acentuação gráfica, pontuação. Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e algébrica.
Conjuntos. Equações do IP e 2P graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume
e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico.
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS: Evolução histórica do município, origem,
processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política,
cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos Geográficos do município.
4. LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS DE EDUCAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DO CARGO
4.1 PROFESSOR(A) DE ARTES CÊNICAS - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático.
Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações: Capítulo III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014. Pressupostos filosóficos,
sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática nos sistemas de ensino e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem.
Historia Mundial do Teatro. História do Teatro Brasileiro. O Jogo dramático teatral na escola. Improvisação teatral.O
processo de encenação teatral no séc. XX e propostas contemporâneas. A Ação física como elemento estruturante
do fenômeno teatral. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.2 PROFESSOR(A) DE ARTES VISUAIS - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático. Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações: Capítulo
III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n. 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n .13.005/2014. Pressupostos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a
educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática nos sistemas de ensino
e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem. As implicações
pedagógicas do processo de estruturação da prática de ensino em artes visuais. Relação entre teoria e prática nas
aulas de arte. Características, funções, limites e procedimentos no cotidiano escolar. Arte da Pré-história à Idade Média – Arte das civilizações antigas. Arte das civilizações orientais. Arte da antiguidade clássica grego-romana. Arte
medieval cristã: arte paleocristã, estilos bizantino, romântico e gótico. História da Arte. Metodologia do Ensino de
Arte: Relações entre metodologia conteúdo e prática de ensino. O método como parte do processo de planejamento
do ensino de arte. Análise de abordagens metodológicas para o ensino de artes visuais. História do Ensino de Artes
Visuais no Brasil: Concepções modernas e pós-modernas sobre ensino de arte. Arte nas instituições de ensino superior. Políticas educacionais para o ensino e formação de professores de arte. Arte em contextos não formais de ensino:
ação educativa em museus, galerias, etc. Processos de criação Artística: Desenvolvimento do aparelho motor e da
expressão criativa. Introdução dos elementos formais e sintáticos do desenho: ponto; linha, massa, textura, volume,
composição, valor tonal, cor, luz e sombra. Representação e Compreensão da Arte: Visão cognitiva e psicodinâmica
do desenho infantil. Fundamentos da Arte na Educação. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.3 PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático. Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações:
Capítulo III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional n. 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014. Pressupostos filosóficos,
sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática nos sistemas
de ensino e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem. História da Educação Física no Brasil: Fases da Educação Física no País. Educação física escolar: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; Educação Física e a sociedade: A importância da Educação Física; emprego da terminologia
aplicada à educação física. Fisiologia do exercício: Abordagem neuromuscular, Estrutura e Funções Pulmonares;
Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo
esquelético (estrutura e função). Treinamento desportivo e atividades físicas: etapas da preparação desportiva; A
periodização do treinamento; Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação;
Equilíbrio motor; Capacidade de inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. Psicologia do Esporte: Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: Futsal,
Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Ginástica, Natação, Judô. Socorros de urgência aplicados à Educação Física; As mudanças fisiológicas resultantes da prática do esporte. A Educação Física no currículo da educação básica:
significados e possibilidades: Características sócio efetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Crescimento e
desenvolvimento motor; Perspectivas educacionais através do lúdico; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; O Lúdico como Instrumento de Aprendizagem. O Jogo e o Brincar. Prática Educativa. Lei
Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.

4.4. PROFESSOR(A) DE LETRAS/INGLÊS - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático.
Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações: Capítulo III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n. 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014. Pressupostos filosóficos,
sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática nos sistemas de ensino e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem.
Teorias e métodos de ensino de língua estrangeira. Conhecimento da linguagem em uso: discurso; coesão, coerência,
inferência. Análise e interpretação de diferentes tipos de gêneros textuais na língua inglesa. Fonética. Análise sintática. Tempos verbais: voz ativa; voz passiva. Verbos auxiliares modais. Condicionais. Comparativos e superlativos.
Morfologia: pronomes; artigos; adjetivos; advérbios; conjunções, preposições; interjeições, substantivos. Discurso
indireto. Verbos frasais. Conectivos. Substantivos: contáveis; não contáveis. Perguntas indiretas. Verbos auxiliares.
Combinações de palavras. Verbos seguidos por infinitivo; verbos seguidos por -ing. Ordem de palavras. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.4 PROFESSOR(A) DE MÚSICA - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático. Legislação
Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações: Capítulo III – Da
Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014. Pressupostos filosóficos, sociológicos
e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a
educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática nos sistemas de ensino
e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem. História da
Música: compositores; estilos; períodos. Ensino de Música no Brasil: características; tendências; movimentos; legislação. Heitor VillaLobos: vida e obra; canto orfeônico. Elementos básicos de teoria musical: notação; forma; análise
estrutural. Métodos ativos da Educação Musical no século XX: princípios; características. O canto coral como atividade escolar: características; formações grupais; trato vocal; aquecimento; relaxamento; extensão vocal. Educação
Musical: prática pedagógica; planejamento; avaliação. Ensino Coletivo: histórico, características, aplicabilidade. Lei
Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
4.6 PROFESSOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º. AO 5º. - Fundamentos de Educação e Legislação Conteúdo Programático. Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas
atualizações: Capítulo III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional n. 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014. Pressupostos
filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da educação. Políticas públicas para a educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão democrática
nos sistemas de ensino e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola e da aprendizagem. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e suas áreas de conhecimento. Ensino, aprendizagem, conteúdos e
avaliação nas diferentes áreas (linguagens, matemática, ciências naturais, ciências sociais). Teorias da aprendizagem
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e concepções de ensino. Processo de aquisição da língua escrita: Alfabetização e letramento; Psicogênese da língua
escrita; Alfabetização e lingüística; Intervenções pedagógicas. Gêneros textuais. Literatura infantil: papel e contribuições. Práticas de produção, análise, correção e revisão textual. O trabalho com ortografia e aspectos gramaticais.
A matemática e os eixos de trabalho. O jogo e a brincadeira no trabalho com a matemática. A resolução de problemas
como perspectiva metodológica. Trabalho pedagógico e intervenções para o ensino de Geografia e História. O uso de
fontes e dados históricos. O trabalho com a linguagem cartográfica. As ciências naturais e seus objetivos. O papel da
brincadeira e das experiências no trabalho com as ciências. O processo de avaliação: concepções, funções e registro.
Instrumentos de avaliação: escolhas e finalidades. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Palminópolis.
4.5 PROFESSOR(A) PEDAGOGO(A) – EDUCAÇÃO INFANTIL - Fundamentos de Educação e Legislação
Conteúdo Programático. Legislação Educacional Básica: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e
suas atualizações: Capítulo III – Da Educação da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação; Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96 e suas alterações; Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014.
Pressupostos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. Abordagens pedagógicas críticas e não críticas da
educação. Políticas públicas para a educação. Organização do trabalho pedagógico em instituições escolares: Gestão
democrática nos sistemas de ensino e na escola; Planejamento educacional: concepções e níveis; Avaliação da escola
e da aprendizagem. Aspectos históricos, concepções e teorias para a Educação Infantil. A Educação Infantil e suas
funções. Políticas para a Educação Infantil. O profissional da Educação Infantil: formação e perfil. Os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI): A organização do trabalho em âmbitos e eixos: objetivos,
conteúdos e orientações didáticas; A criança e os objetos de conhecimento dos diferentes eixos. Identidade e autonomia. Cuidados pessoais e higiene. Sono, repouso e alimentação. Aspectos gerais do desenvolvimento infantil: A
exploração dos sentidos; A construção da motricidade; A evolução dos registros. A ação pedagógica com crianças de
zero a cinco anos: planejamento, atividades permanentes e rotina. Ambientes de aprendizagem e a organização do
espaço e do tempo. O jogo e a brincadeira. O papel da literatura infantil. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Palminópolis.
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