
MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

EDITAL N.º 1/2016 – ANEXO IV (RETIFICADO)

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não
excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo.

CARGOS
 Agente Comunitário de Saúde 
 Agente de Endemias

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática

LÍNGUA PORTUGUESA
A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo,
e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas
questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de um
texto, tais como: apreensão da ideia central ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou
ideias expressas ou subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e
parágrafos  (coesão)  e  das  ideias  (coerência),  das  relações  intertextuais,  ilustrações  ou  gráficos,  recursos
sintáticos  e  semânticos,  do  efeito  de  sentido  de  palavras,  expressões,  ilustrações,  também  poderão  ser
cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de
palavras,  acentuação gráfica,  concordância  verbal  e nominal;  regência  verbal  e  nominal;  crase;  pontuação;
classes  gramaticais  (reconhecimento  e  flexões);  estrutura  e  formação  de  palavras;  sinônimos,  antônimos,
homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Gramáticas  da  Língua  Portuguesa  a  que  o  candidato  tenha  mais  fácil  acesso,  adaptadas  ao  Ensino
Fundamental. Livros didáticos adotados nas escolas de 1.º grau (5.ª a 8.ª séries).

MATEMÁTICA
Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de divisibilidade. Máximo
divisor  comum  (entre  números  inteiros).  Mínimo  múltiplo  comum  (entre  números  inteiros).  2.  Conjuntos
Numéricos:  operações:  adição,  subtração,  multiplicação,  divisão,  potenciação  e  radiciação  nos  conjuntos
numéricos.  Propriedades dessas operações.  Médias (aritmética e ponderada).  Módulo e suas propriedades.
Desigualdades,  Intervalos.  Sistemas de  medidas.  3.  Proporcionalidade:  razões e proporções:  propriedades.
Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos
simples e compostos. 4. Funções: gráficos de funções: definição e representação. 5. Função afim: definição,
valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações do 1.º grau. Sistema de
equações  do  1.º  grau.  6.  Função  quadrática:  definição,  valor  numérico,  gráfico,  raízes,  estudo  dos  sinais,
gráficos. Equações e inequações do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. Expressões algébricas. Polinômios,
algoritmos  de  divisão,  produtos  notáveis  e  fatoração.  8.  Geometria  Plana:  curvas.  Ângulos.  Triângulos  e
quadriláteros. Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no
triângulo  retângulo  e  relações  trigonométricas.  Círculos  e  discos.  Polígonos  regulares  e  relações  métricas.
Feixes de retas.  Áreas e perímetros.  9.  Estatística básica:  conceitos,  coleta de dados,  amostra.  Gráficos e
tabelas:  interpretação.  Distribuição  de  frequência.  Médias,  moda  e  mediana.  10.  Probabilidades:  espaço
amostral. Experimentos aleatórios.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: FTD, 2000. IMENES
& LELLIS. Matemática. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: Scipione. 1997. Livros didáticos do Ensino Fundamental.

CARGO
 Auxiliar de Consultório de Dentista

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio e Curso Específico (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura,  compreensão e interpretação de textos de natureza diversa:  descritivo,  narrativo,  dissertativo,  e de
diferentes  gêneros,  como,  por  exemplo,  crônica,  notícia,  reportagem,  editorial,  artigo  de  opinião,  texto
argumentativo,  informativo,  normativo,  charge,  propaganda, ensaio,  etc.  As questões de texto verificarão as
seguintes  habilidades:  identificar  informações  no  texto;  relacionar  uma  informação  do  texto  com  outras
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informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto;  relacionar uma informação do texto com outras
informações pressupostas pelo  contexto;  analisar  a  pertinência  de uma informação do texto  em função da
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com
conhecimentos  prévios,  identificando situações de  ambiguidade ou  de  ironia,  opiniões,  valores  implícitos  e
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética:
acento  tônico,  sílaba,  sílaba  tônica;  ortoépia  e  prosódia.  Ortografia:  divisão  silábica;  acentuação  gráfica;
correção  ortográfica.  Morfologia:  estrutura  dos  vocábulos:  elementos  mórficos;  processos  de  formação  de
palavras:  derivação, composição e outros processos;  classes de palavras:  classificação, flexões nominais  e
verbais,  emprego.  Sintaxe:  teoria  geral  da  frase  e  sua  análise:  frase,  oração,  período,  funções  sintáticas;
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise,
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo:
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz;  SAVIOLI,  Francisco Platão.  Para entender o texto:  leitura  e redação. São Paulo:  Ática.
INFANTE,  Ulisses.  Curso  de  gramática  aplicada  aos  textos.  São  Paulo:  Scipione.  ROCHA LIMA,  Carlos
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato
recorrer  a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis.  O candidato  poderá recorrer  também a livros
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau).

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DE DENTISTA   –   CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Biossegurança e controle de infecção. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação,
acondicionamento  e  controle  de  estoque.  Equipamento  e  instrumental:  nomenclatura,  utilização,  preparo,
limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação,
manuseio de autoclaves. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o
trabalho. Vazamento e preparo de modelos de gesso. Recepção, organização de agenda e manuseio de arquivo
e do odontograma. Educação em saúde bucal e técnicas de escovação supervisionada. Trabalho em equipe e
ética profissional. Noções de anatomia humana básica. Anatomia dental.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL, Ministério da Saúde. Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Risco. Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária.  Brasília:  Editora  ANVISA.  2006.  Disponível  em:  http://dtr2004.saude.gov.br/
dab/saudebucal/publicacoes/manual_odonto.pdf.  BRASIL,  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Políticas  de
Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS: Controle de infecção e a prática odontológica em tempos de
AIDS: manual de condutas. Brasília: Ministério da Saúde, 2000, 118p. BRASIL, Ministério da Saúde. A política
nacional  de  saúde  bucal  no  Brasil:  resgate  de  uma  conquista  histórica.  Disponível  em:
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/saudebucal/publicacoes/serie_tecnica_11_port.pdf.  BRASIL,  Ministério  da
Saúde. DESES – Coordenação de Ações Técnicas em Educação na Saúde - Técnico em Higiene Dentária e
Auxiliar  de  Consultório  Dentário.  Perfil  de  Competências  Profissionais.  LOBAS,  C.F.S.  et  al.  THD e  ACD:
odontologia de qualidade. São Paulo: Santos, 2004. LUCAS, S.D. Materiais dentários: Manual para ACD e THD.
Belo  Horizonte:  Lítera  Maciel,  1997.  56p.  USP.  Universidade  de  São  Paulo  -  Faculdade  de  Odontologia.
Protocolo  de  Biossegurança.  Disponível  em:  <http://www.fo.usp.br/downloads/biosseguranca/biosseguranca.
html>

CARGOS
 Técnico em Enfermagem
 Técnico em Higiene Dental

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio – Curso Técnico Específico (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura,  compreensão e interpretação de textos de natureza diversa:  descritivo,  narrativo,  dissertativo,  e de
diferentes  gêneros,  como,  por  exemplo,  crônica,  notícia,  reportagem,  editorial,  artigo  de  opinião,  texto
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argumentativo,  informativo,  normativo,  charge,  propaganda, ensaio,  etc.  As questões de texto verificarão as
seguintes  habilidades:  identificar  informações  no  texto;  relacionar  uma  informação  do  texto  com  outras
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto;  relacionar uma informação do texto com outras
informações pressupostas pelo  contexto;  analisar  a  pertinência  de uma informação do texto  em função da
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com
conhecimentos  prévios,  identificando situações de  ambiguidade ou  de  ironia,  opiniões,  valores  implícitos  e
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética:
acento  tônico,  sílaba,  sílaba  tônica;  ortoépia  e  prosódia.  Ortografia:  divisão  silábica;  acentuação  gráfica;
correção  ortográfica.  Morfologia:  estrutura  dos  vocábulos:  elementos  mórficos;  processos  de  formação  de
palavras:  derivação, composição e outros processos;  classes de palavras:  classificação, flexões nominais  e
verbais,  emprego.  Sintaxe:  teoria  geral  da  frase  e  sua  análise:  frase,  oração,  período,  funções  sintáticas;
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise,
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo:
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz;  SAVIOLI,  Francisco Platão.  Para entender o texto:  leitura  e redação. São Paulo:  Ática.
INFANTE,  Ulisses.  Curso  de  gramática  aplicada  aos  textos.  São  Paulo:  Scipione.  ROCHA LIMA,  Carlos
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato
recorrer  a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis.  O candidato  poderá recorrer  também a livros
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Assistência de Enfermagem ao paciente crítico adulto e pediátrico:  Organização e limpeza da Unidade do
paciente.  Limpeza  e  desinfecção  de  materiais  equipamentos.  Registros  de  enfermagem.  Cuidados  de
enfermagem na instalação e/ou manutenção de: monitorização não invasiva, drenos, catéteres e sondas vesical,
nasogástrica ou nasoentérica, acesso venoso periférico e central, oxigenioterapia, oximetria de pulso. Cuidados
com o paciente com fixador externo. Hidratação e dietas por via oral ou por sonda. Cuidados com o paciente
crítico em ventilação mecânica. Controle de eliminações e ingesta. Cuidados na administração de drogas e
soluções  vasoativas,  trombolíticas,  analgesia,  sedação  e  antibioticoterapia.  Cálculos  de  medicamentos  e
gotejamento  de  soro.  Medidas  de  higiene  e  conforto.  Prevenção  e  Controle  de  infecção  hospitalar.   2.
Assistência  de  enfermagem aos  pacientes  clínicos:  com insuficiência  respiratória,  dor  pré-cordial,  arritmias
cardíacas, síncope, crise convulsiva, crise hipertensiva, hipertermia, dor abdominal, hemoptise, hematêmese,
hiperglicemia, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, hemiplegia, hemiparesia. Assistência de enfermagem na
emergência  pediátrica  clínica.  Emergências  Psiquiátricas.  Emergências  Obstétricas.  Acidentes  com animais
peçonhentos. Intoxicações agudas, intoxicações por álcool e drogas. Doenças Transmissíveis  de notificação
compulsória tais como: meningite, tuberculose, varicela, sarampo, rubéola, leptospirose e dengue - identificação
e cuidados de enfermagem. A mulher e a saúde ginecológica:  controle e prevenção do câncer de mama e
cérvico-uterino,  prevenção  e  controle  de  DST /  AIDS.  Atuação  da  Enfermagem  nas  ações  educativas  de
Planejamento  Familiar.  Assistência  de  Enfermagem  no  Pré-natal,  Parto,  Puerpério.  Programa  nacional  de
imunização 3. Sistema Único de Saúde – SUS: princípios, diretrizes.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRASIL. Diário Oficial da União. Decreto-Lei 94.406/87, de 8 de Junho de 1987. Regulamenta a Lei 7.498, de 25
de Junho de 1986. BRASIL.  Lei  n.º  8.080, de 19 de setembro de 1990 – SUS. BRASIL,  MINISTÉRIO DA
SAÚDE.  Processamento  de  artigos  e  superfícies  em  estabelecimento  de  saúde.  Brasília,  1994.  BRASIL.
Ministério da Saúde. Portaria 2616, de 12 de maio de 1998. Regulamenta as ações de controle de infecção no
Brasil. Publicado no Diário Oficial. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Resolução COFEN -
311/2007. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. Rio de Janeiro,
2000.   BRUNNER,  L.S.;  SMELTZER,  S.C;  SUDDARTH,  D.S.  Brunner  e  Suddart.  Tratado  de  enfermagem
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médico  cirúrgica.  11.ª  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara  Koogan,  2009.   CONSELHO  REGIONAL  DE
ENFERMAGEM.  Minas  Gerais.  Legislação  e  Normas.  Coren,  n.º  1,  set.  2010.  DAVID,  C.M.  et  al.  Terapia
nutricional  no  paciente  grave.  Rio  de  Janeiro:  Revinter,  2001.  KOCH,  M.R.  et  al.  Técnicas  básicas  de
enfermagem.  18.ª  ed.  Curitiba:  Editora  Século  XXI,  2001.  LEÃO,  E.  et.  al.  Pediatria  ambulatorial.  4.ª  ed.
BeloHorizonte:COOPMED, 2005. OLIVEIRA, A.C. Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle.
Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2005.  PHILLIPS, L.D. Manual de terapia intravenosa. 2.ª ed. Porto Alegre:
Artmed, 2001. POSSARI, J.F. Prontuário do paciente e os registros de enfermagem. São Paulo: Iátria, 2005.
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Grande tratado de enfermagem: prática clínica e prática hospitalar. 5.ª ed. São
Paulo: Guanabara Koogan. 2004. ROUQUARIOL, Maria Zélia; ALMEIDA Fº, Naomar. Epidemiologia e Saúde.
Editora Medici. 6.ª  edição, Editora Guanabara Koogan, 2009. Capítulo XVIII, pp 431-456. SCHMITZ, E.M.R. A
enfermagem em pediatria  e  puericultura.  São  Paulo:  Atheneu,  2000.  WONG,  D.L.  Enfermagem pediátrica:
elementos essenciais à intervenção efetiva. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. Cadernos do
Aluno: Fundamentos de Enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. Brasil.
Cadernos do Aluno: Saúde do Adulto. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. Brasil.
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Pré-natal e Puerpério: manual técnico. 3.ª  ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006. Disponível em: www.saude.gov.br.  BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7.ª ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 372 p.: Il.  –
(Série  B.  Textos  Básicos  de  Saúde)  disponível  em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/doencas_infecciosas_guia_bolso_7ed_2008.pdf. BRASIL.Ministério da Saúde. Programa Nacional
de  Imunizações  do  Ministério  da  Saúde  (PNI/MS)  Disponível  em:  Portal  da  Saúde  -  www.saude.gov.br-
vacinação. BRASIL. Ministério da Saúde.  Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada - manual
técnico. Brasília, 2005. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes /caderno5_saude_mulher.pdf.

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Formas anatômicas dos  dentes,  posições  na boca  e suas relações recíprocas.  Dentições,  arcos dentais  e
maxilas. Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: convencional e FDI. Classificação das
cavidades do dente. Etiologia da cárie e cronologia da erupção dentária. Principais patologias da cavidade bucal.
Aplicação de métodos de prevenção das doenças bucais, identificando as substâncias utilizadas.  Princípios
ergonômicos e da segurança do trabalho. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho,
dispositivos legais que regem o trabalho do profissional de nível médio na área de saúde bucal. Equipamentos,
materiais e instrumental utilizados em uma unidade odontológica. Identificação de estruturas dentais através de
radiografias bucais.  Noções de administração de uma unidade de trabalho,  organização de fluxo,  cadastro,
arquivo e agendamento de clientes. Ações de atenção e promoção à saúde bucal. Programas específicos na
comunidade,  identificação  dos  principais  problemas  bucais,  através  dos  recursos  epidemiológicos  e  outros
instrumentos de diagnóstico. Técnicas de comunicação em grupo, adequadas à educação para a saúde bucal.
Código  de  ética  profissional,  do  Conselho  Regional  de  Odontologia:  parte  específica  para  auxiliares
odontológicos. Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, endodontia, cirurgia,
prótese (moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ANUSAVICE, K. J. Materiais dentários (Anusavice).  10 ed. RJ: Guanabara Koogan, 1998.  BARROS, O.  B.
Ergonomia 2 – O ambiente de trabalho, a produtividade e a qualidade de vida em Odontologia. BRASIL. Guia
Prático do PSF, MS. 2001. BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. Ministério da Saúde.
Lei n.º 8.080/90 – Lei orgânica da saúde, 1990. In: Manual gestor SUS. Rio de Janeiro: Lidador, 1997. BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretária de políticas de saúde. Coordenação. Conselho Federal de Odontologia. Código
de Ética Profissional. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de aids: manual de conduta.
Brasília: Ministério da Saúde, 2000. Nacional de DST e AIDS. Controle de infecções e a prática odontológica em
tempos.  PINTO,  V.  G.  Saúde  bucal  coletiva.  3  ed.  São  Paulo:  Ed.  Santos,  2000.  SERRA,  Octávio  Della.
Anatomia Dental. 3 ed. São Paulo, 1981.
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CARGOS
 Coordenador de CRAS
 Especialista em Educação (Supervisor Pedagógico)
 Professor PII – Artes 
 Professor PII – Geografia

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior (Conforme especificado no Anexo I do Edital)
PROVAS: Conhecimentos Específicos e Língua Portuguesa

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura,  compreensão e interpretação de textos de natureza diversa:  descritivo,  narrativo,  dissertativo,  e de
diferentes  gêneros,  como,  por  exemplo,  crônica,  notícia,  reportagem,  editorial,  artigo  de  opinião,  texto
argumentativo,  informativo,  normativo,  charge,  propaganda, ensaio,  etc.  As questões de texto verificarão as
seguintes  habilidades:  identificar  informações  no  texto;  relacionar  uma  informação  do  texto  com  outras
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto;  relacionar uma informação do texto com outras
informações pressupostas pelo  contexto;  analisar  a  pertinência  de uma informação do texto  em função da
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com
conhecimentos  prévios,  identificando situações de  ambiguidade ou  de  ironia,  opiniões,  valores  implícitos  e
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética:
acento  tônico,  sílaba,  sílaba  tônica;  ortoépia  e  prosódia.  Ortografia:  divisão  silábica;  acentuação  gráfica;
correção  ortográfica.  Morfologia:  estrutura  dos  vocábulos:  elementos  mórficos;  processos  de  formação  de
palavras:  derivação, composição e outros processos;  classes de palavras:  classificação, flexões nominais  e
verbais,  emprego.  Sintaxe:  teoria  geral  da  frase  e  sua  análise:  frase,  oração,  período,  funções  sintáticas;
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise,
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo:
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz;  SAVIOLI,  Francisco Platão.  Para entender o texto:  leitura  e redação. São Paulo:  Ática.
INFANTE,  Ulisses.  Curso  de  gramática  aplicada  aos  textos.  São  Paulo:  Scipione.  ROCHA LIMA,  Carlos
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato
recorrer  a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis.  O candidato  poderá recorrer  também a livros
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

COORDENADOR DO CRAS
Questão social.  Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições. A Instituição e as
Organizações Sociais. Políticas Sociais: Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Direitos
sociais, legislação e mecanismos de acesso – interfaces com segmentos específicos – infância e juventude,
família, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área
da família, da criança e do adolescente: Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas da Assistência
Social Brasileira, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de
Saúde (SUS) e agências reguladoras. Política Nacional do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A
defesa de direitos da criança e do adolescente.  O trabalho em redes:  esfera pública,  conselhos de direito.
Intersetorialidade e interdisciplinaridade.  Gestão Social. Planejamento Social.  Metodologias de pesquisa social.
Processos de trabalho no Serviço Social e seus fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-
políticos. Processos de trabalho e instrumentalidade no Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do
profissional  de  Serviço  Social.  Abordagens  grupais  e  individuais.   Estratégias,  instrumentos  e  técnicas  de
intervenção.  Ética  profissional.  Legislação  que  regulamenta  a  profissão  de  Assistente  Social.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
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Lei Orgânica da Assistência Social  – LOAS – (Lei  n.º  8.742/1993).  Ministério do Desenvolvimento Social  e
Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social,
2004.  Lei n.º 12.435, 06/07/2011. Altera a Lei n.º 8.742, de 7/12/1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  Lei n.º 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), atualizado com a Lei n.º 12.010, de 3/8/2009, Lei n.º 12.594, de 18/01/2012.
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de  Crianças  e  Adolescentes  à  Convivência  Familiar  e  Comunitária,  2006.  Lei  Orgânica  da  Saúde  (Lei
8.080/1990).   Lei  n.º  8.142, de 28/12/1990.  Lei  n.º  8.662 de 07/06/1993 – Código de Ética Profissional  do
Assistente  Social.  Edição  atualizada,  2011.  BARROCO  SILVA,  Maria  Lúcia.  Ética  –  Fundamentos  Sócio-
históricos. 3.ª  ed. São Paulo, Cortez, 2010.  CARVALHO, R. e IAMAMOTO, M. Relações sociais e Serviço
Social  no  Brasil.  Cortez,  2001.  CFESS –  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  (org.).  O Estudo  Social  em
Perícias,  CFESS.  Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais  na Política  de Saúde.  Série  Trabalho e
Projeto  Profissional  nas  Políticas  Sociais  [online].  Brasília:  CFESS,  2010.  CFESS/ABEPSS.  Serviço  Social:
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. Unidade I: p. 15 a 86; Unidade
II: p. 125 a 163; Unidade IV: p. 341 a 410; e Unidade V: p. 481 a 552. FALEIROS, Vicente de Paula – Estratégias
em Serviço Social – 5.ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. GUERRA. Y. A instrumentalidade do Serviço Social. São
Paulo: Cortez, 1995. IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. São Paulo: Cortez Editora, 1999. IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital
Fetiche. Capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007.  MONNERAT, Giselle Lavinas
and SOUZA, Rosimary Gonçalves de. Da Seguridade Social à intersetorialidade: reflexões sobre a integração
das políticas sociais no Brasil. Rev. katálysis [online]. 2011, vol.14. MOTTA, Ana Elizabete et al (orgs.). Serviço
Social e Saúde. Formação e Trabalho Profissional [online]. ABEPSS e OPAS, julho/2006. NETTO, Paulo José.
Ditadura e serviço social. 8.ª ed. São Paulo. 2005. YAZBEZ, M. C. Classes Subalternas e Assistência Social.
São Paulo: Cortez, 2003.

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (SUPERVISOR PEDAGÓGICO)
Os candidatos deverão demonstrar conhecimento das diferentes fases do desenvolvimento humano e suas
peculiaridades em relação ao processo educativo;  da elaboração,  acompanhamento e avaliação do Projeto
Político-Pedagógico;  do Regimento  Escolar  e  dos  diversos  documentos que compõem, obrigatoriamente,  o
arquivo escolar; de medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, do
adequado exercício da cidadania; de formas para aplicar as metodologias de ensino das diferentes linguagens –
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes –, na perspectiva dos
Parâmetros Curriculares Nacionais;  da legislação básica do ensino e das formas de organização da escola
como instituição pertencente a um sistema oficial de ensino; dos princípios da gestão democrática da escola
pública; da organização, coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos educativos; dos fatores que
interferem no processo ensino-aprendizagem e de alternativas de superação das dificuldades encontradas; de
alternativas para superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras que dificultam a
edificação da escola inclusiva.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL, MEC – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96. BRASIL, MEC – Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069/90. BRASIL, MEC – Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais:  1.ª  a 4.ª  séries.  Brasília:  SEF/MEC, 1997.  v.  1 a 10.  BRASIL,  MEC – Referenciais
Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil.  Brasília:  MEC/SEF,  1998.  BRASIL,  MEC  –  Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – Resolução n.º CEB/CNE 01/2000. BRASIL, MEC
– Diretrizes Nacionais para a Educação Especial  na Educação Básica – Resolução CEB/CNE n.º  02/2001.
CURY, Carlos R. J. Legislação Educacional Brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. FERREIRA, Naura S. C.
(org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. São Paulo: Cortez, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
1996. LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da
Escola Pública. São Paulo: Editora Ática, 2003. RONCA, P. A. A prova operatória. São Paulo: Instituto Esplan,
1991. VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Repensando a Didática, Campinas/SP: Papirus, 2006. ZABALLA, Antoni. A
prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Araned, 1998.

PROFESSOR PII – ARTES 
O programa é básico para professores de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro e refere-se ao ensino de Arte
na Educação Básica. Ressalta-se que não há mais a polivalência, mas sim o professor especialista em uma
linguagem artística  que deve ter  conhecimentos básicos das outras,  pois  assim poderá elaborar  atividades
integradas com professores de outras linguagens artísticas ou com colaboradores da comunidade. Supõe-se
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que os profissionais a serem contratados saberão investir em sua área de conhecimento artístico específico,
construindo a cada dia mais saberes e competências.   Aspectos conceituais do ensino da arte;  Arte como
expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. 2. Concepções metodológicas do ensino
da arte.  3.  Objetivos  do ensino da arte.  4.  Contextualização,  reflexão  e fazer  artístico.  5.  História  da arte:
movimentos  artísticos,  originalidade e continuidade.  6.  Elementos  formais das Artes Visuais,  da Dança,  da
Música e do Teatro. 7. Educação artística e educação estética. 8. A construção do conhecimento em arte. 9.
Arte-educação. 10. PCN – Artes.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BARBOSA, Ana Mae. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix,1990/95. BARBOSA, Ana Mae.
Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/ARTE,1998. Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC.
1997 a 1999. CAMPBELL, L.; DICKINSON, d. Ensino e aprendizagem por meio das inteligências múltiplas. 2.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. FERRAZ, Maria Heloísa C. de T e Fusari, Maria F.R. Arte na Educação escolar.
São Paulo: Cortez, 1992. FUSARI, Maria F.R e Ferraz, Maria Heloísa C. de T. Metodologia do ensino da Arte.
São Paulo: Cortez, 1993. MARTINS, M; Picosque, G; Guerra, M. T. Didática de ensino de arte – A língua do
mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências
para  ensinar.  Porto  Alegre:  Artmed,  2000.  PIMENTEL,  Lúcia  Gouvêa.  (org.  )  Som,  Gesto,  Forma  e  Cor:
dimensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte: C/ARTE, 1996. REIS, Sandra L. de Freitas. Educação Artística:
Introdução à História da Arte. 2. ed. Belo Horizonte; Editora UFMG, 1993. ZABALA, Antoni. A prática educativa:
como ensinar. Porto Alegre: Artmed,1998.

PROFESSOR PII – GEOGRAFIA 
1. Teoria  e métodos da Geografia.  Categorias de análise geográfica – Métodos e interpretação geográfica.
Evolução do pensamento geográfico. 2. Cartografia – A aquisição das relações espaciais e o desenvolvimento
do raciocínio geográfico. 
As habilidades básicas do raciocínio geográfico: localização, orientação e representação espacial. As linguagens
da interpretação geográfica. 3. Os grandes conjuntos paisagísticos do globo terrestre – Os elementos naturais
na estruturação da paisagem. Relação sociedade/natureza e problemas ambientais. 4. Produção e organização
do espaço – População: crescimento e mobilidade espacial.  Os recursos minerais e a economia.  Recursos
energéticos e recursos hídricos.  Produção e organização do espaço urbano-industrial.  O espaço agrário.  O
espaço da circulação e das redes. 5. Espaço, tecnologia e globalização. 6. Espaço, território e poder. 7. Espaço
brasileiro – Características da natureza e da sociedade. As disparidades regionais. O Brasil no contexto mundial.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
MOREIRA, Igor. Espaço Geográfico. Editora Ática, 1998. ROSS, J. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Ed. da
Universidade  de  São  Paulo.  1995.  SENE,  Eustáquio  e  MOREIRA,  João  Carlos.  Espaço  Geográfico  e
Globalização. São Paulo: Editora Scipione, 1998. Livros didáticos que abrangem o programa proposto.

Campo Azul – MG, 30 de junho de 2016. (Retificado em 19/7/2016)

Arnaldo Alves Oliveira
Prefeito Municipal
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