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CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Motorista (Veículos Leves) 

Motorista (Veículos Pesados) 

Operador de Limpeza  

Operador de Máquina Pesada 

Vigia 

 

PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que circulam 

normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e contexto. Interpretar 

recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, artigos, 

concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, j e g, c e sc. 

Acentuação gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de palavras de uso 

frequente, distinguir as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal gráfico. Partição 

silábica: noções elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. Noções de flexões de 

nomes e de verbos. 4. Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação e seus efeitos 

comunicativos.  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada*. São Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa*. São Paulo: Nacional. PROCÓPIO, Mércia Maria Silva; PASSOS, 

Jane Maria Araújo. Letra, Palavra e Texto – Língua Portuguesa e Projetos. V. 3 e 4. São Paulo: Scipione. 

CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antonio. Análise, Linguagem e Pensamento – ALP 4. São Paulo: 

FTD, 1991.  

* Obs.: Uma dessas ou qualquer outra Gramática da Língua Portuguesa usada nas escolas. 

 

MATEMÁTICA 

1. Números e sistema de numeração. 2. Operações com números naturais. 3. Operações com números 

racionais (frações e decimais). 4. Polígonos: elementos e classificação, perímetro e área. 5. Sólidos geométricos: 

elementos, classificação. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Livros didáticos de Matemática para as 4 primeiras séries do Ensino Fundamental. 
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CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Eletricista 

 

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 1º grau (5ª a 8ª séries). 

 

MATEMÁTICA 

1. 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 1º grau. Sistema de 

equações do 1º grau. 6. Função quadrática: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, 

gráficos. Equações e inequações do 2º 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 
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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. 5ª a 8ª séries. São Paulo: FTD, 2000. IMENES & 

LELLIS. Matemática. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione. 1997. Livros didáticos do Ensino Fundamental. 

 

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Auxiliar de Biblioteca 

Auxiliar de Secretaria Escolar 

Atendente de Farmácia 

Fiscal de Tributos Municipais 

Fiscal Sanitário 

 

PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 

 

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 
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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). 

 

MATEMÁTICA 

1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. 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; Desigualdades; Intervalos; Sistemas 

de medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e composta; 

Percentagem; Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, imagem direta 

de funções; Gráficos de relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes, decrescentes e 

periódicas; Função inversa. 5. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações com 

números complexos: adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 6. Polinômios: conceitos; Funções 

afins, lineares e quadráticas – propriedades, raízes, gráficos; Equações biquadradas. Adição e multiplicação de 

polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre coeficientes e raízes. Raízes 

reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 7. Exponenciais e Logaritmos: 

funções exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança de base; Equações e inequações 

exponenciais e logarítmicas. 8. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções trigonométricas: seno, cosseno, 

tangente, cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 9. Sequências: progressões 

aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; Progressões geométricas: 

termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 10. Análise Combinatória: 

princípio fundamental da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições; Binômio 

de Newton; Triângulo de Pascal. 11. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com matrizes: adição, subtração e 

multiplicação; Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; Resolução, discussão e 

interpretação geométrica de sistemas lineares. 12. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros; 

Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos; Polígonos regulares 

e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 13. Geometria Espacial: retas e planos no espaço: 

paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos; Prismas e pirâmides; Cálculo 
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de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; Poliedros e relação de Euler. 14. 

Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância entre dois pontos; Estudo da 

equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); Retas paralelas e perpendiculares, feixes de 

retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e círculos. 15. Estatística básica: 

conceito, coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), 

moda e mediana; Desvio padrão. 16. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; Probabilidades. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1995. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. V. 1, 

2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do Ensino Fundamental e Médio. 

 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Monitor Escolar 

Professor da Educação Básica I 

 

PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos (Didática) 

 

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 
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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 – DIDÁTICA 

1. O processo de ensino-aprendizagem. 2. Planejamento da prática docente na perspectiva de uma escola 

crítica. 3. Orientações metodológicas na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 4. A relação 

professor/aluno/conhecimento. 5. A avaliação do processo ensino-aprendizagem. 6. A interdisciplinaridade e o 

trabalho com projetos no cotidiano das escolas. 7. Saberes necessários à prática educativa. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 1ª a 4ª séries. Brasília: SEF/MEC, 1997. v. 1, 8, 9 e 10. CANDAU, Vera. Rumo a uma nova Didática. 

Parte III p. 93–164. Petrópolis: Vozes, 2001. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 

prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do 

caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os 

projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

LUCKESI, C. Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1999. PERRENOUD, Philippe. 

Novas competências para ensinar. Capítulos 1 a 5. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

 

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO TÉCNICO, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL) 

Desenhista Técnico 

Técnico em Contabilidade 

 

PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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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). 

 

DESENHISTA TÉCNICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Papel: Formatos de papel utilizados para desenho técnico; legendas, letras e anotações em desenho técnico; 

Representação das figuras; dimensionamento; escalas: gráficas e numéricas; fator de escala; desenho 

arquitetônico: planta baixa, planta de telhado: cotagem ou dimensionamento; convenções arquitetônicas; cortes; 

fachada; planta de situação; perspectiva isométrica e exata; luz e sombras; letreiros; desenho geométrico; 

representações gráficas; desenhos para fins de imprensa; preparação de figuras para livros, revistas, catálogos 
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e outros: impressões, reduções fotográficas; tipo de escrita a ser empregada – espessura de traços em mm e 

tamanho da escrita dos desenhos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

BACHMANN, Albert. Desenho Técnico. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1976. FERLINI, Paulo de Barros. Normas 

para Desenho Técnico. Porto Alegre: Ed. Globo; Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1981. 

OBERG, L. Desenho Arquitetônico. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1997. UNTAR, Jafar; JENTZSCH, Rolf. 

Desenho Arquitetônico. Viçosa: Imprensa Universitária, 1987. 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de 

lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das 

variações patrimoniais. 2. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo 

orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração 

contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6. 

Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Patrimônio 

Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas 

e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e 

especificação de recursos. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal. 11. Prestação e tomada de contas. 11. Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

AGUILAR, A. M. et al. Planejamento governamental de municípios: plano plurianual, Lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. AMORIM, F. A. et al. Lei de 

responsabilidade fiscal para os municípios: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANDRADE, N. 

A. Contabilidade pública na gestão municipal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANGÉLICO, J. Contabilidade 

pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1994.  

CRUZ, Flávio et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. 

6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 

PISCITELLI, R. B. et al. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. (http://www.cfc.org.br). Lei 

Complementar n.º 101/2000 (atualizada). Lei n.º 4.320/64 (atualizada). Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

(atualizada).  
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CARGOS DE ENSINO SUPERIOR (CONFORME O ANEXO I DO EDITAL) 

Administrador de Empresas 

Assistente Social 

Fisioterapeuta 

Engenheiro Civil 

Pedagogo 

Psicólogo 

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 

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. 
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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). 
 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Teorias da administração. 1.1 Abordagens, escolas e autores. 1.2 Teoria da burocracia na administração. 1.3 

Teoria de sistemas na administração. 2. O processo administrativo. O planejamento. Tipos de planejamento. O 

processo de planejamento estratégico. Organização. Departamentalização. OSM – noções gerais. 

Organogramas e fluxogramas. Direção. Motivação e comportamento humano nas organizações. Cultura 

organizacional. Liderança e conflitos. Controle. Definição de indicadores. Eficiência, eficácia e efetividade. 3. 

Administração financeira, administração de materiais e contabilidade. Noções gerais. 4. Responsabilidade social, 

ética na administração e cidadania corporativa.  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 1993. MARCH, 

J. G. e SIMON, H. A. Teoria das organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. MAXIMINIANO, Antônio 

César A. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade em economia globalizada. São 

Paulo: Atlas, 1997. MONTANA, Patrick & CHARNOV, Bruce H. Administração um modo fácil de dominar 

conceitos básicos. São Paulo: Saraiva, 1998. MOTTA, Fernando C. Prestes. Organização e poder. São Paulo: 

Atlas, 1986. 

 

ASSISTENTE SOCIAL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Serviço Social na contemporaneidade: questão social, trabalho profissional, construção de um projeto ético-

profissional, transformações societárias, a prática profissional; demandas profissionais. Serviço Social e 

Seguridade Social: saúde, previdência social, assistência social, organização dos serviços de saúde. Assistência 

Social e Política Social: organização e gestão das políticas sociais, política brasileira de seguridade social. 

Serviço Social e Reforma Sanitária: processo histórico, movimento sanitário, serviço social na área da saúde. 

Ética Profissional: o código e seus princípios fundamentais.  LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

BRASIL. MPAS/SEAS, Política Nacional de Assistência Social, publicada no D.O.U. de 16/04/99. BRASIL. 

Presidência da República. Lei Orgânica da Previdência Social, nº. 8213, de 24/07/91, atualizada e publicada no 

D.O.U. de 11/04/96. BRASIL. Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social, nº. 8.742, de 

07/12/93. BRAVO, Maria Inês de S. Serviço Social e Reforma Sanitária: lutas sociais e práticas profissionais.  1. 

ed. São Paulo: Cortez, 1996. Código de Ética Profissional do Assistente Social e Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8.662/93). 3. ed. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social, 1997. GUERRA, Y. A 

Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1995. IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na 
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contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. REVISTA SERVIÇO 

SOCIAL E SOCIEDADE – Saúde, Qualidade de Vida e Direitos - nº. 74. São Paulo: Ed Cortez, 2003. REVISTA 

SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE – ESPECIAL – Assistência e Proteção Social – nº. 68. São Paulo: Ed. 

Cortez, 2002. VASCONCELOS, Ana Maria. A Prática do Serviço Social – cotidiano, formação e alternativas na 

área da saúde. São Paulo: Cortez.  

 

FISIOTERAPEUTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Avaliação do paciente. Medida da função musculoesquelética. Reabilitação cardiorrespiratória. Órteses. 

Próteses. Meios físicos em reabilitação. Reabilitação do paciente amputado. Reabilitação do Aparelho 

Osteoarticular. Reabilitação do Politraumatizado. Reabilitação nas Lesões de Partes Moles. Reabilitação na 

Osteoporose. Reabilitação na Artrite Reumatoide. Reabilitação nas Alterações Posturais e Algias vertebrais. 

Reabilitação em Hemiplegia. Paralisia cerebral e tratamento de reabilitação. Lesão medular e reabilitação. 

Tratamento Fisioterápico na Lesão Nervosa Periférica. Abordagem fisioterápica nas distrofias musculares. 

Abordagem fisioterápica nos distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho e reabilitação. Reabilitação 

do idoso. Exercício e qualidade de vida. Prevenção das infecções em serviços de reabilitação. Reabilitação na 

arteriopatia dos membros inferiores, alterações do retorno nenoso e linfático. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

BRUNNSTRON – Cap. 9. Ed. Manole Ltda., 5. ed, 1997. CAROLYN KISNER/LYNN COLBY – Exercícios 

Terapêuticos. Ed MANOLE, 1998. CASH – Fisioterapia em ortopedia e reumatologia. Ed. Panamericana, 1984. 

DE LISA - Medicina de Reabilitação-Principios e Práticas. Ed. MANOLE, 1992. EMC-Kinesiterapia. Medicina 

Física, 2002. HOPPENFELD – propedêutica Ortopédica, Coluna e extremidades. Ed. Atheneu, 1995. JANICE K. 

LOUDON/ STEPANIA L. BELL/ JANE M JOHNSTON – Guia Clínico de Avaliação Ortopédica. MANOLE, 1999. 

KRUSEN. Tratado de Medicina Física e Reabilitação. MANOLE, 1984. LIANZA, S. Medicina De Reabilitação 3. 

ed. Guanabara Koogan, 2001. MCARDLE – Fisiologia do Exercício. 3. ed. Guanabara Koogan, 1992. NABIL 

GHORAYEB-TURÍBIO BARROS. O Exercício Atheneu, 1999. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 

198, 199 e 200. O’ SULLIVAN, SUSAN B. – Fisioterapia Avaliação e Tratamento. Ed. Manole Ltda., 1993, 2. ed.  

 

ENGENHEIRO CIVIL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Relacionamento sistêmico entre os diversos projetos do edifício: especificações técnicas, memorial descritivo, 

coordenação e interferências entre os projetos de arquitetura, estrutura e instalações. Planejamento e controle 

de obra: conceituação básica de planejamento e controle de obras, cronogramas físico-financeiros (análise). 

Canteiro de obras: planejamento do canteiro de obras, programação e controle de produção (controle de 

qualidade), desmontes, movimentos de terra (corte e aterro), equipamentos e ferramentas usuais, contenção e 

proteção de taludes. Locação da obra: processos e verificações. Alvenarias: alvenaria de tijolos cerâmicos (tipo 

de paredes, argamassa de assentamento, técnica de assentamento dos tijolos nas alvenarias, cintas e vergas, 

cunhamento das paredes), alvenaria de blocos de concreto, (blocos e materiais de assentamento, processos 

construtivos), alvenarias especiais. Esquadrias: função e composição, esquadrias de madeira (generalidades, 

especificações, técnicas de fixação, recomendações); esquadrias metálicas (generalidades, especificações, 
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técnicas de fixação, recomendações); vidros: tipos e técnicas de colocação. Revestimentos: função, 

revestimento de paredes e tetos – tipos de técnicas de execução. Pavimentação (pisos) – tipos e técnicas de 

execução, juntas e arremates. Coberturas; tipos de telhado, tipos de telhas, nomenclaturas das tesouras, 

impermeabilidade das lajes, tratamento térmico e acústico. Pintura: função, processamento da pintura, tipos e 

técnicas das pinturas mais comuns (cal, gesso, óleo, plásticas). Orçamentos: conceitos básicos, modalidade de 

orçamento, cálculo das qualidades, custos ou preços unitários de serviços, formulação do preço, reajustamento 

do preço, medições práticas e acompanhamento da obra. O concreto de cimento portland – dosagem e controle 

tecnológico. Conceitos de Tensão e Deformação. Critérios das Normas Brasileiras. Execução de estruturas de 

concreto armado em edifícios: forma, ferragens e instalações (características, materiais e processos); forma 

convencional de madeira (diferentes elementos estruturais); armaduras (aços para armaduras, montagem 

dosagem do concreto, obtenção do concreto, transporte, lançamento, adesamento, cura), retirada da forma e do 

escoamento. Execução de estruturas de concreto armado em edifícios: concretagem e desforma: concretagem 

(planejamento de concretagem, dosagem de concreto, obtenção de concreto, transporte, lançamento, 

adensamento, cura), retirada das formas e do escoamento. Sondagem de reconhecimento do subsolo: 

generalidades, objetivos, métodos de sondagem (especificações). Fundações diretas para edifícios (tipos e 

técnicas construtivas), alicerce corrido (tipos e técnicas construtivas), blocos (tipos e técnicas construtivas) e 

tubulões (tipos e técnicas construtivas), vigas baldrames, impermeabilização nos alicerces e baldrames, controle 

executivo. Fundações indiretas para edifícios: tipos e técnicas construtivas; estacas: tipos e técnicas 

construtivas, blocos de transição: objetivos e técnicas construtivas; controle executivo. Terminologia e 

dimensionamento das instalações de água fria, quente e gelada. Instalações especiais: ar-condicionado, alarme, 

para-raios, incêndios incineradores. Dimensionamento dos diâmetros de recalque e de sucção; Licitações e 

contratos: legislação específica para obras de engenharia civil; participação em comissões de licitação; análise 

de contratos para execução de obras. Vistoria e elaboração de pareceres.  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

ABNT NBR 6.118:2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, RJ, 2003. FALCÃO 

BAUER, L.A. Materiais de Construção. Vol 2. São Paulo: Editora LTC, 1999. FIORITO, A. J. S. I. Manual de 

Argamassas e Revestimentos: Estudos e Procedimentos de Execução. São Paulo: PINI, 1994. LIMMER, C. V. 

Planejamento, orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1996. METHA, P.K.; 

MONTEIRO, P.J.M. Concreto: Estrutura, Propriedades e Materiais. São Paulo: PINI, 1994. NEVILLE, A.M. 

Propriedades do Concreto. São Paulo: Editora Pini, 1989. RIPPER E. Como Evitar Erros na Construção. São 

Paulo: PINI. VIANNA, M.R. Instalações hidráulicas prediais. Belo Horizonte: Imprimatur, 1998. 360p. 

 
PEDAGOGO 
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 – 
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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. ________ Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Lei 8.069/90. ________ Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

_______ Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação infantil. ________ Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – Resolução n.º CEB/CNE 01/2000. ________ 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. 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. 

 

PSICÓLOGO 

Técnicas de intervenção psicológica: as entrevistas preliminares; o processo psicodiagnóstico e a direção do 

tratamento. As estruturas clínicas: Neurose, Psicose e Perversão. A criança e o adolescente: a teoria da 

sexualidade; as novas formas do sintoma; delinquência, toxicomania, anorexia e outros. Os complexos 

familiares: o sintoma e a família. A nova política de organização da assistência à saúde mental voltada para a 

substituição gradativa dos leitos hospitalares por modalidades de tratamentos substitutivos. O psicólogo no 

Hospital Geral: o possível dessa prática no hospital, atendendo às demandas e suas especificidades nas 3 

vertentes: Paciente-Família-Equipe. A clínica das urgências. Psicologia como Profissão: responsabilidades do 

Psicólogo; procedimentos aplicados à atuação profissional. Psicologia Escolar: principais teóricos da 

aprendizagem e suas contribuições: Skinner, Piaget, Ausuber, Bandura, Bruner, Gagné e Vygotsky. Psicologia 

na escola. Avaliação do ensino-aprendizagem. Psicopedagogia. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

LOBOSQUE, Ana Marta. Clínica em movimento – por uma sociedade sem manicômio. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2003. EY; H., BERNARD, P.; BRISSET, C. – Manual de Psiquiatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. 

Massom, 1981. (Seção II, 2-8 e seção III, 4-6). FREUD, S. Neurose e Psicose (1923). Obras Completas. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Imago, 1987. MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault 

(Arqueologia da percepção – 57-95). Rio de Janeiro: Graal, 1981. BRASIL. Lei nº. 10.216, de 6 de abril de 2001, 
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atualizada. MINAS GERAIS. Lei nº.  11.802, de 18 de janeiro de 1995. BIAGGIO, Ângela M. Brasil. Psicologia do 

Desenvolvimento, l3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. CASTRO, Helenice Saldanha de. Almanaque de Psicanálise e 

Saúde Mental. Texto: Soluções psicóticas: o delírio, a passagem ao ato e a produção, Ano 04. Número 07. 

Novembro de 2001. CFP. Código de Ética Profissional do Psicólogo, 2005. CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. 

Psicologia Aplicada à Educação, em Temas Básicos de Educação e Ensino. São Paulo: EPU, 1986. CURINGA 

nº.  13. Psicanálise e Saúde Mental. Belo Horizonte: EBP-MG, 1999. DOR, Joël. Estruturas e clínica 

psicanalítica. Rio de Janeiro: 1994. FREUD, S. Romances Familiares. Ed. Standard Brasileira da Obra de Freud. 

Rio de Janeiro: Imago Ed., Vol. IX, 1976. LACAN, Jacques. Os Complexos Familiares. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed.,1985. LURIA; LEONTIEV; VYGOTSKY e outros. Psicologia e Pedagogia. São Paulo: Moraes, 2003. 

OLIVEIRA, V.B., BOSSA, N.A. Avaliação Psicopedagógica do Adolescente, 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

Organizadores: Francisco Eduardo de Campos; Mozart de Oliveira Júnior; Lídia Maria Toneon. Cadernos de 

Saúde, Volumes 1, 2 e 3, Belo Horizonte: Coopmet, 1998. PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1998. PIAGET, Jean. O Juízo Moral da Criança, Editora Summus, 1994. Saúde 

Mental: Nova concepção, Nova esperança. Relatório sobre a saúde no mundo. Genebra: OMS, 2001.  

 

Manga–MG, 16 de julho de 2012. 
 

 

Joaquim de Oliveira Sá Filho 

Prefeito Municipal 


