
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS   

Português ( para todos os cargos de nível fundamental completo): Ortografia: uso de S e 
Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de sílabas. 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios 
básicos (regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Classe de 
palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e oração: termos principais e acessórios da oração. 
Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de 
predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.   

Matemática ( para todos os cargos de nível fundamental completo): Noções de dobro, 
triplo, dezena e dúzia. Soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações 
ordinárias e/ou decimais. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, área, 
volume e massa. Sistema Métrico Decimal. Regra de três simples e composta. Teoria dos 
Conjuntos. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º Grau. Percentagem e juros simples. 
Geometria plana.  

Português ( para os cargos de nível médio e superior): Ortografia. Sistema oficial vigente. 
Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. 
Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de 
coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e 
indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto 
e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. 
Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor.  

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

(para os cargos de Professor Docente I -  Docente II –  Ciências, Educação Artística, 
Educação Física,  Geografia, História, Inglês, Matemática e Português  Supervisor 
Escolar, Orientador Educacional, Inspetor Escolar, Professor Docente do 1º  ao 5º ano do 
Ensino Fundamental e Educação Infantil, Inspetor de Alunos, Auxiliar de Classe e 
Secretário Escolar) .  

Aspectos filosóficos da Educação – Concepções liberais e progressistas da educação: 
contribuições e limites. As tendências liberais e as tendências progressistas. Pedagogia 
Tradicional. Pedagogia Nova. Pedagogia Tecnicista. Teorias Reprodutivistas e Teorias Críticas. 
O pensamento pedagógico em uma visão histórica e dialética. Aspectos Sociológicos da 
Educação – Os estudos sociológicos da educação. O paradigma do consenso e o paradigma 
do conflito. A relação educação e sociedade: os grupos sociais na escola: integração, controle 
e disciplina; a escolarização desigual e suas explicações. A democratização da escola: 
autonomia, autogestão, participação e cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação – 
Desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e do adolescente. Aprendizagem: abordagens 
comportamentalista e cognitivista. Aspectos da Política Educacional Brasileira para o 
Ensino Básico – A década de 90: as dimensões da reforma da educação básica: 
descentralização; avaliação, currículo e legislação. A relação descentralização-avaliação: A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A década de 80 e os desafios da transição 
democrática para a escola pública de 1º e 2º graus: experiências e propostas. Aspectos do 
Cotidiano Escolar – Avaliação pedagógica. Currículo. A sala de aula e a pluralidade cultural. 
O professor e as novas tecnologias da comunicação e da informação. Medidas e dispositivos 
legais de proteção à criança e ao adolescente.   

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS:  

Professor Docente II (Ciências): caracterização da área; fases e tendências dominantes; 



ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e ensinar ciências naturais: a 
experimentação; Ciências e métodos científicos; abordagem metodológica de conteúdos; 
temas e atividades; objetivos gerais, conteúdos e avaliação para o ensino fundamental ; 
orientações didáticas. O Universo - origem. O Sistema Solar. o Sol como fonte de energia. 
Movimentos da Terra e da Lua e suas conseqüências. Rochas e solos - origem e estrutura da 
Terra, origem, tipos, composição e modificações das rochas, exploração e conservação do 
solo, combustíveis fósseis. Ar atmosférico - composição, relações com os seres vivos, 
poluição do ar, pressão atmosférica e suas variações, ventos, noções básicas de meteorologia. 
Água - propriedades físicas e químicas, ciclo da água, relações com os seres vivos, poluição 
da água, purificação da água, tratamento de água e esgoto. Meio Ambiente e Sociedade - 
conceitos ecológicos, ciclos biogeoquímicos, estudo das populações, interações, cadeias, teias 
e pirâmides ecológicas, relações entre os seres vivos, reciclagem, energias alternativas. 
Agressões à biosfera: inversão térmica, efeito estufa, chuvas ácidas, camada de ozônio, 
poluição e desequilíbrio ecológico. Evolução: Origem da vida. Teorias evolutivas. Mutação e 
seleção natural. Biodiversidade. Organização celular: célula, membrana, citoplasma e núcleo, 
atividades celulares, reprodução e desenvolvimento. Seres Vivos: organização, classificação e 
nomenclatura. Reinos. Vírus. Animais e vegetais: classificação e caracterização geral dos filos, 
adaptações ao ambiente, representantes mais característicos. Biologia humana - origem e 
evolução do homem, anatomia e fisiologia humanas, doenças carenciais e parasitárias: 
métodos de prevenção e tratamento. Saúde no Ensino Fundamental - concepção, objetivos, 
conteúdos, avaliação, orientações didáticas. Orientação Sexual no Ensino Fundamental - 
concepção, objetivos, conteúdos, orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel, grupos 
sangüíneos, sexo e herança genética. Fundamentos de Química - estrutura e propriedades 
da matéria, estrutura atômica, elementos químicos, íons, moléculas, átomos isótopos, isóbaros 
e isótonos, tabela periódica, misturas e combinações: separação de misturas, reações 
químicas, óxidos, bases, ácidos e sais. Fundamentos de Física - força, movimento, energia 
cinética e potencial, gravidade, massa e peso, trabalho e potência, máquinas simples, 
movimentos ondulatórios, fenômenos luminosos, calor e termodinâmica, estados físicos da 
matéria e mudanças de estado, eletricidade, magnetismo.  

Professor Docente II (Educação Artística) - Fundamentos históricos, filosóficos e 
psicopedagógicos de Educação Artística. História do ensino das artes no Brasil. Criatividade e 
processos de criação no ensino da arte. Metodologias e procedimentos pedagógicos, recursos 
materiais e objetivos das artes na escola. Específico das: Artes Cênicas( Teatro), Artes Visuais 
e Musical, quanto ao desenvolvimento infantil, quanto à prática específica e a História das 
Artes universal e brasileira, em seus vários períodos até os movimentos contemporâneos.  

Professor Docente II (Educação Física) - Educação Física e Sociedade. Fundamentos 
didático-pedagógicos da Educação Física. Atividade física, saúde e ambiente. Crescimento e 
desenvolvimento. Aspectos da aprendizagem motora. Aspectos sócio- históricos. Política 
Educacional e Educação Física. Corporeidade. A competição no cenário escolar.  

Professor Docente II (Geografia) - A Geografia, os Parâmetros Curriculares e a 
Cartografia – A Geografia no contexto dos Parâmetros Curriculares (5ª a 8ª Séries): O 
conhecimento geográfico e sua importância social. Categorias. Objetivos Gerais. Metodologia. 
Cartografia: os mapas e as visões de mundo - Localização: coordenadas geográficas. 
Escalas. Projeções. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da Guerra Fria à nova 
ordem mundial: o mundo multipolar; a globalização; blocos econômicos supranacionais; a atual 
divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho. A produção da 
globalização; globalização e território na América Latina. O Espaço Industrial: localização das 
indústrias (fatores determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países 
pioneiros (Reino Unido e França); grandes potências industriais (Estados Unidos, Alemanha e 
Japão); os países de industrialização recente; as indústrias na Rússia e China; a revolução 
técnico-científica; a produção mundial de energia (petróleo, carvão mineral e gás natural, 
energia elétrica). O Espaço Agrário: as novas relações cidade x campo; os sistemas 
agrícolas; a agropecuária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os Espaços Urbano 
e Regional: as cidades e as metrópoles; urbanização em países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos; rede e hierarquia urbana; cidades globais. O espaço urbano. Região e 
organização espacial. A População e Espaço Geográfico: dinâmica da população; estrutura 
da população; teorias demográficas; migrações internacionais e conflitos étnicos. O Espaço da 



Circulação: transportes e comunicação no mundo atual. A natureza e sua importância para 
o homem: fenômenos naturais; domínios morfoclimáticos; natureza/questões socioculturais; 
problemas ambientais urbanos; mudanças globais e meio ambiente. A natureza da 
globalização e a globalização da natureza. Impactos do Homem sobre aspectos do meio 
ambiente e dos ambientes rural e urbano. O Espaço Geográfico Mundial. Europa: Aspectos 
físicos e humanos; Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Benelux, Países Ibéricos, Países 
Nórdicos, Rússia, Europa Centro-Oriental. América: Aspectos físicos e humanos; Estados 
Unidos e Canadá. Ásia: Aspectos físicos e humanos; China e Japão. Oceania: Aspectos físicos 
e humanos; Austrália e Nova Zelândia. Mundo Subdesenvolvido: Aspectos físicos e humanos; 
África, América Latina, Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio. O Espaço Geográfico do 
Brasil – A Natureza do Território Brasileiro: grandes paisagens naturais; geomorfologia e 
solos; domínios morfoclimáticos; principais bacias hidrográficas. A Formação territorial do 
Brasil: O Brasil e suas regiões; os contrastes regionais. O Brasil na Economia Global: O 
Brasil na economia-mundo. O Brasil e o mercado mundial. O Espaço Industrial Brasileiro: 
concentração e dispersão espacial da indústria; o Sudeste como pólo industrial do país; as 
periferias industriais; as fontes de energia no Brasil. O Espaço Agrário Brasileiro: A produção 
agropecuária no Brasil; modernização do espaço agrário; as relações de trabalho no campo; a 
reforma agrária. O Espaço Urbano Brasileiro: Hierarquia e rede urbana; funções urbanas; 
urbanização e metropolização; estrutura interna das cidades brasileiras. Problemática 
socioespacial das metrópoles brasileiras. A População e o Espaço Geográfico Brasileiro: 
Estrutura da população; dinâmica demográfica; distribuição da população pelo território. 
Migrações. Meio Ambiente: Questões e problemas ambientais no campo e nas cidades. 
Desenvolvimento urbano e impactos ambientais nas metrópoles brasileiras.  

Professor Docente II (História) - Antiguidade Clássica: o mundo greco-romano. O período 
medieval: a Alta e a Baixa Idade Média. O mundo Moderno: o antigo Regime; a expansão 
européia; os sistemas coloniais na América; o Renascimento; a Reforma Protestante. Brasil: 
administração, sociedade e economia colonial. O iluminismo; a Revolução Industrial. A Idade 
Contemporânea: a Revolução Francesa; os movimentos de contestação ao sistema colonial. O 
Império brasileiro. O imperialismo. A Revolução russa; as Guerras Mundiais; o período 
entreguerras: crise e totalitarismo. Brasil: da República Velha ao golpe militar de 1964. O Brasil 
do golpe aos dias atuais. A Guerra Fria; a descolonização afro-asiática; a América Latina no 
século XX; a nova ordem econômica internacional.  

Professor Docente II (Inglês) - O ensino da leitura em língua inglesa: textos, exercícios e 
avaliação. O ensino de vocabulário e gramática de língua inglesa. Métodos e abordagens de 
ensino de língua inglesa e os PCNs. Conteúdo gramatical – Verbos: tempos verbais (simples e 
compostos), modo, voz (ativa e passiva), “Phrasal verbs”. Organizando mensagens: 
substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Expressando tempo, 
maneira e lugar: os advérbios e preposições. Combinando as mensagens e fazendo textos: 
subordinação e coordenação. Coesão. Inglês escrito e falado: contrastes principais.  

Professor Docente II (Matemática) - Lógica - Sentenças e proposições. O uso de conectivos, 
a negação, a conjunção e a disjunção. Equivalência de proposições. Proposições condicionais 
e bicondicionais. Quantificadores. Conjuntos numéricos - Os sistemas de numeração. Números 
naturais, inteiros, racionais e reais. Conceitos, operações e propriedades. Estimativas com 
números e aproximações numéricas aplicadas à situações-problema. Progressões - 
Seqüência. Progressões aritmética e geométrica. Aplicações. Funções - Relações. Par 
ordenado. Plano Cartesiano. Produto cartesiano. Relações binárias. Relações de equivalência 
e de ordem. Representação gráfica. Aplicações de funções na resolução de problemas. 
Domínio, contradomínio, imagem. Sobrejeção, injeção, bijeção, função inversa e função 
composta. Função constante e função idêntica. Análise das representações gráfica, tabular e 
algébrica de funções de 1º e 2º graus, polinomiais, trigonométricas, exponenciais e 
logarítmicas. Equações, inequações e sistemas. Inequação produto e inequação quociente. 
Estatística - Construção e interpretação de tabelas e gráficos. Inferências e medições com 
base em amostras. Média, mediana e moda. Variância e desvio padrão. Aplicação de 
probabilidade e combinatória. Princípio multiplicativo, arranjo, combinação e permutação. 
Proporcionalidade. Contagem. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e fator de correção. Juros. Matrizes. Sistemas lineares e determinantes - 
Aplicações de diferentes tipos de matrizes. Determinantes. Operações. Propriedades. Sistemas 



lineares. Geometria Analítica - Distância entre dois pontos e entre ponto e reta. Divisão de 
segmentos. Coeficiente angular. Condição de alinhamento. Equações da reta e da 
circunferência. Posições relativas. Perpendicularidade. Tangência. Lugares geométricos. 
Elipse. Hipérbole. Parábola. Geometria - Conceitos primitivos e axiomática euclidiana. Medida 
e forma. Retas. Triângulos, quadriláteros e demais polígonos. Circunferências e círculos. 
Definições. Aplicações de propriedades geométricas. Construção de modelos geométricos. 
Representações planas e espaciais em desenhos e mapas. Congruência e semelhança. 
Sólidos geométricos. Poliedros, prismas, pirâmides. Cilindro, cone e esfera. Ângulos. 
Definições, aplicações e propriedades. Relações métricas. Perímetros, áreas e volumes. 
Unidades de medidas de Sistema Internacional. Resolução de problemas - A resolução de 
problemas como postura metodológica do professor. Construção, equação e interpretação de 
problemas.  

Professor Docente II (Português) - Domínio atual da língua portuguesa. Modos de 
argumentação textual: descrição, narração, dissertação, argumentação. Funções da 
Linguagem. Níveis da fala. Uso e adequação da língua à situação de comunicação. 
Compreensão e interpretação de texto. Coesão e coerência. Fonética e Fonologia. Ortografia. 
Pontuação. Morfossintaxe: estrutura das palavras, processos de formação de palavras, classes 
de palavras, flexões nominais e verbais; voz e aspecto verbal, termos da oração, coordenação 
e subordinação, classificação das orações, sintaxe de regência, de concordância e de 
colocação. Discurso direto, indireto e indireto livre. Semântica: sinônimos, antônimos, 
homônimos, parônimos, denotação e conotação, polissemia. Figuras de palavras, de sintaxe e 
de pensamento. Funções da linguagem.  

Supervisor Escolar: O contexto legal indispensável ao trabalho de Supervisão Escolar: a 
Nova LBD, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Regimento Básico da rede municipal de ensino de Cabo Frio. Aspectos do trabalho cotidiano 
do Supervisor Escolar: o educador, o educando e suas relações; os conteúdos de ensino e os 
materiais didáticos; os métodos e procedimentos de ensino; a produção do conhecimento: 
planejamento, execução e avaliação das ações na escola. A postura ética no trabalho. A ação 
educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto do sistema municipal de ensino. 
A visão crítica do supervisor escolar sobre o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares. 
Elaboração de currículos: o quê, como e quando ensinar e avaliar.. Acompanhamento do 
trabalho pedagógico e da avaliação dos alunos. A integração do trabalho do supervisor escolar 
com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do profissional no 
treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares. Medidas e dispositivos legais de 
proteção à criança e ao adolescente.  

Orientador Educacional: o contexto legal indispensável ao trabalho de Supervisão Escolar: a 
Nova LBD, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Regimento Básico da rede municipal de ensino de Cabo Frio. Aspectos do trabalho cotidiano 
do Orientador Educacional: a Orientação Educacional: princípios, atuação e desafios; a 
Orientação Educacional no espaço escolar: currículo, projeto político-pedagógico, 
planejamento, avaliação; o espaço da Orientação Educacional: conflitos, visão crítica, relações 
no ambiente escolar.  

Inspetor Escolar - Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 
emendas. Lei nº 8.069, de 13/71990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas atualizações. 
Diretrizes Curriculares Nacionais e suas atualizações. Legislação Municipal: Lei Orgânica, 
Deliberações do Conselho Municipal de Educação, Regimento Básico da rede municipal de 
ensino de Cabo Frio. Legislação Nacional: Aspectos do trabalho cotidiano da Inspeção 
Escolar: atribuições do Inspetor Escolar. A legislação que fundamenta as ações de educação, 
especialmente: princípios e fins da organização nacional. Conhecimentos sobre as atividades de 
Secretaria de Escola: arquivo e protocolo; documentação e escrituração escolar: Matrizes 
Curriculares: elaboração, controle do cumprimento de carga horária anual. Instrução processual; 
regimento escolar; proposta pedagógica; Função social da Escola. Gestão democrática. 
Conselhos Escolares – atribuições e funções. A ética profissional. Projeto político-pedagógico e 
Proposta pedagógica – elaboração e acompanhamento.    



Professor Docente I (1º ao 5º ano): Metodologia da Linguagem: A constituição do leitor-
autor. O processo de aquisição da leitura e da escrita e suas diferentes concepções. 
Alfabetização e Letramento. As funções sociais da linguagem. Os diferentes tipos de linguagem 
do processo de interlocução (verbal-oral e escrita e não-verbal). As variações lingüísticas: 
modalidades escrita e falada. A diversidade textual. A estruturação gramatical: o conteúdo 
semântico de aspectos morfossintáticos da Língua Portuguesa. A nova convenção ortográfica. 
A palavra: classe, estrutura e processos de formação. A frase e sua estrutura.  Metodologia da 
Matemática: Números naturais. Operações. Espaço e forma. Grandezas e medidas. Números 
racionais: conceito e operações. Tratamento da informação. Aritmética e a geometria. 
Resolução de problemas. Acompanhamento da aprendizagem e processo avaliativo. O ensino 
da Matemática: conteúdos, objetivos e orientações didáticas. Metodologia das Ciências – 
Metodologia da História e da Geografia.  

Professor Docente I (Educação Infantil) - História e política da Educação Infantil. Legislação 
da Educação Infantil no Brasil. Diferentes concepções de infância. As principais tendências 
pedagógicas voltadas para a Educação Infantil. O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. A avaliação na Educação Infantil. Os sentidos dos jogos e brincadeiras na 
Educação Infantil. Processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Interação professor – 
aluno. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente.  

Inspetor de Alunos - Principais aspectos da organização e funcionamento da educação 
nacional. Competências e atribuições do município e das escolas. A política de educação do 
município: o Regimento Escolar Básico da rede municipal. Medidas e dispositivos legais de 
proteção à criança e ao adolescente. Legislação federal e estadual aplicável à educação no 
sistema municipal de ensino. Escola, Democracia e Cidadania : autonomia e autogestão; 
noções de teorias da educação.  

Auxiliar de Classe - A Educação Infantil e a nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Desenvolvimento Infantil. Atividades na Educação Infantil. Àreas de conhecimento: 
artes visuais, conhecimento do mundo, linguagem oral e escrita, matemática e música. Saúde 
na instituição de Educação Infantil: higiene, alimentação, sono, controle de esfíncteres, 
doenças comuns na infância, prevenção de acidentes e primeiros socorros. Adaptação e 
mudança. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente  

Secretário Escolar - Conhecimentos sobre as atividades de Secretaria de Escola.  Redação e 
correspondência oficial. Arquivo e protocolo: tipos e organização. Documentação e escrituração 
escolar: documentos escolares individuais e coletivos; registros relativos ao estabelecimento 
escolar. Incineração de documentos. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e suas emendas. Lei nº 8.069, de 13/71990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas 
atualizações. Diretrizes Curriculares Nacionais e suas atualizações; Matrizes Curriculares: 
elaboração, controle do cumprimento de carga horária anual. Noções de Estatística: medidas de 
tendência central, gráficos, tabelas.  Microinformática: Digitação, Word, Excel, Powerpoint, Internet.  

Médico Clínico Geral Código de Ética Médica;  Preenchimento da Declaração de óbito; - 
Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no 
diagnóstico e na orientação; Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde,  
Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da 
Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. Constituição da 
República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – Seção II. Lei Federal n° 8080 de 
19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 
– SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação 
complementar). Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - Título II – capítulo IV. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 13/07/90 – Título II – capítulo I. 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão 
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias 
cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; 
hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças 
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites 
virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal 



aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos 
de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.  

Médico Pediatra: Código de Ética Médica;  Preenchimento da Declaração de óbito; - Doenças 
de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e 
na orientação; Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde,  Controle social 
na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como 
estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. Constituição da República Federativa 
do Brasil – Título VIII – Cap. II – Seção II. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 
de 28/12/90 Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM 
nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar). Estatuto do Idoso - Lei 
Federal nº 10.741 de 01/10/03 - Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – 
Lei Federal 8.069 de 13/07/90 – Título II – capítulo I. Crescimento e desenvolvimento: 
problemas do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à puberdade (adolescência); 
imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios nutritivos: desidratação aguda por 
diarréia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas neurológicos: meningites; 
meningoencefalites; tumores intracranianos; tétano; convulsões. Problemas oftalmológicos: 
conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido, nariz, boca e 
garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenóides. Distúrbios 
respiratórios: bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística 
(mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas; 
endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas. Problemas do aparelho digestivo: 
vômitos e diarréia; diarréia crônica; doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; 
patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil. Problemas urinários: infecções do trato 
urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome nefrótica; 
refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. Problemas hematológicos: anemias 
carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; púrpuras 
(trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: 
mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; calazar; blastomicose. A febre e as infecções 
na infância: a criança febril; febre tifóide; salmonelose; malária; brucelose; interpretação e 
conduta na criança com reação de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na 
infância. Tumores na infância: tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; 
rabdomiossarcoma. Antibióticos e quimioterápicos.  

Enfermeiro Decreto 94.406, que regulamenta a Lei de Exercício Profissional de Enfermagem; 
Processo de Enfermagem (histórico de enfermagem, exame físico, levantamento de 
problemas, diagnóstico, plano de cuidados e evolução, segundo Wanda Horta); Determinantes 
de saúde; Desenvolvimento humano ( do recém nascido ao idoso); Cuidado ao indivíduo no 
atendimento de suas necessidades básicas; Cuidados com feridas (curativos, traqueostomia, 
colostomia e prevenção de úlceras de decúbito); Cuidados de enfermagem em relação a 
administração de medicamentos( conceitos, vias, princípios, cálculos e efeitos colaterais ou 
complicações); Exame físico céfalo-caudal (incluindo  peso e altura e, sinais vitais); Cuidados 
de enfermagem a indivíduos com problemas crônico degenerativos (hipertensão, diabete, 
câncer, problemas respiratórios e insuficiência renal crônica); Bioética na enfermagem; 
Educação para a saúde e promoção da saúde; Cuidados ao indivíduo com dor (aguda e 
crônica(incluindo a oncológica); Conceitos básicos para a prevenção e controle de infecções;  
Liderança e trabalho em equipe; Educação continuada; Processo de comunicação  

Engenheiro Civil: Matemática - Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, Álgebra 
Linear, Cálculo Numérico. Física – Forças, Movimento, Leis de Newton, Trabalho, Calor, 
Energia e Potência, Ótica, Luz, Ondas, Eletromagnetismo. Materiais de Construção Civil – 
Tipos, Propriedades, Aplicações. Análise Estrutural – Estática, Vínculos, Cargas, Reações, 
Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos 
– Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Geologia – Rochas, Solos.  Hidráulica – 
Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, Bombas. Topografia – 



Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. 
Instalações Hidrosanitárias – Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate a 
Incêndio. Fundações – Blocos, Sapatas, Tubulões, Estacas. Planejamento de Construções – 
Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise de Custos Benefício, Planejamento de 
Obra, Cronograma. Patologia das Construções – Patologia em Estruturas, Revestimentos, 
Telhados, Forros e Pisos.  

Engenheiro Ambiental: Ciências 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 Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. 
Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras 
Hidráulicas.  

Gestor Ambiental: Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do 
Meio Ambiente: métodos e aplicações. Impactos ambientais: análise do cabimento de medidas 
mitigadoras. Resoluções CONAMA pertinentes aos impactos ambientais. Licenciamento 
ambiental: critérios básicos fixados pelo CONAMA. Resoluções CONAMA pertinentes ao 
licenciamento ambiental. Solo: noções de uso e praticas de conservação e manejo. Poluição e 
contaminação do ar, da água e do solo: principais formas. Controle e monitoramento. Noções 
básicas de gestão sistemas de controle ambiental. Noções de técnicas de recuperação de 
áreas degradadas e de planejamento e manejo de espaços territoriais especialmente 
protegidos. Gerenciamento de unidade de conservação. Instrumentos de gestão ambiental.  

Fiscal de Transportes: Código de Trânsito Brasileiro; Sinalização de Trânsito; Normas de 
Segurança; Normas de Segurança veicular; Equipamentos obrigatórios; Regras de circulação; 
Legislação de Trânsito.  

Fiscal Fundiário:  Desenho técnico: Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel;  Linhas 
utilizadas no desenho técnico, escalas; Desenhos de plantas e cortes de edificações e 
componentes dos edifícios; Leitura e interpretação de desenhos de arquitetura, de estruturas, 
de instalações prediais em geral e de topografia. Tecnologia das construções: Locação de 
obra; Execução de escavações; Execução de fôrmas e armaduras; Produção, transporte, 
lançamento adensamento e cura de concretos; Execução de alvenarias; Execução de 
instalações prediais; Execução de revestimentos e pinturas; Montagens de esquadrias;  
Execução de coberturas. Planejamento e controle de obras: Organização de canteiros de 
obras; Quantificações de materiais e serviços; Orçamentos; Vistorias técnicas e fiscalização de 
obras; Processos de compra e de controle de materiais; Licitações e contratos administrativos.  
Materiais de construção: Características dos materiais de construção; Controle tecnológico.  
Topografia: Equipamentos de topografia; Desenho topográfico; Cálculo de áreas. Elementos de 
mecânica estrutural: Reconhecimento dos tipos de estruturas; Identificação de componentes 
das estruturas; Sistemas de cargas; Fundamentos das estruturas de concreto armado. Noções 
de segurança e higiene do trabalho. Desenho em computador: Menus; Comandos.  

Fiscal de Posturas: Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de Cabo Frio. Lei 
Complementar nº 4, de 7 de Dezembro de 2006 – Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento 
Sustentado. Lei nº 109, de 16 de dezembro de 1979 – Código de Obras. Lei Complementar nº 
2 / 2002 – Código Tributário Municipal. Legislação Municipal sobre parcelamento de solo, 
posturas e vigilância sanitária.  

Odontólogo: Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, 
Doenças da polpa e do periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, 
Infecções virais, Doenças imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das 
glândulas salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios hematológicos, Manifestações orais 
de doenças sistêmicas, Doenças dermatológica, Dor facial e doenças neuromusculares, 
Anatomia do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculo 
dentais, Patogênese da periodontite, Periodontite de acometimento precoce, Doenças 
periodontal necrosante, Exames em pacientes com doenças periodontal, Terapia periodontal 
associada à causa, Anti-sépitcos e antibióticos em terapia periodontal, Bases científicas do 



tratamento periodontal, Terapia periodontal de suporte, Princípios da cirurgia, Princípios de 
exodontia, Cirurgia pré-protéitica, Infecções, Tratamento de lesões patológicas da boca, 
Traumatologia oral e maxilofacial, Deformidades dentofaciais, Tratamento conservador da 
polpa dental, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Medicação tópica entre sessões, 
Obturação dos canais radiculares, Assepsia e anti-sepsia em Endodontia, Preparo biomecânico 
dos canais radiculares, Medicação tópica entre sessões, Obturação dos canais radiculares, 
Cirurgias parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, 
Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário para restauração metálicas 
fundidas, Materiais restauradores, Indicações e contra indicações do uso clínico de resinas 
compostas, auto e fotopolimerizáveis, amálgama de prata e cimento de iônomero de vidro, 
Restaurações metálicas com ligas nobres e não nobres, Materiais odontológicos para 
cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: considerações relacionadas 
à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com finalidade protética, Núcleos, Coroas 
provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e montagem em articuladores 
semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses metalocerâmicas, 
Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção de cor e 
ajuste funcional e estético, Cimentação provisória e definitiva, Estudo das definições, Princípios 
de Psicologia e sua relação com a Odontopediatria, Diagnóstico e Patologia Bucal em 
Odontopediatria, Prevenção na clínica infantil, Reabilitação bucal e manejo cirúrgico em 
crianças, Terapêutica medicamentosa em Odontopediatria, Fundamentos biológicos básicos 
em Ortodontia, Crescimento e desenvolvimento craniofacial, Desenvolvimento de dentição, 
Oclusão e equilíbrio dos dentes, Classificação das más oclusões dentárias, Extrações seriadas, 
Análise de Bolton, Etiologia das más oclusões dentárias, Hábitos em ortodontia, Avaliação 
fonoaudiológica, Níveis de atenção e política odontológica, Epidemiologia, Índice e indicadores, 
Testes de atividade cariogênica, Recursos humanos, Cárie dental, Eitologia e fatores 
relacionados, Prevenção da cárie dental, Exercício ético e legal da Odontologia no Brasil, 
Identificação pelos dentes e rugoscopia palatina, Aspectos relativos à atuação profissional, 
Perícias odontológicas, Vias e métodos de administração, Farmacodinâmica, Interações 
medicamentosas, Efeitos adversos, Anestésicos locais, Analgésicos não-opióides e opióides, 
Antiinflamatórios, Princípios gerais de Farmacologia, Antiinflamatórios não-esteróides e 
esteróides, Farmacologia clínica da infecção e Farmacologia em situações especiais.  

Fisioterapeuta Trauma (adulto e pediátrico) – Fisiopatologia e tratamento fisioterapêutico; De 
cabeça e pescoço; Torácico; Abdominal; Ortopédico; Vascular. Afecções neurológicas e 
neuromusculares (adulto e pediátrico) – Fisiopatologia e tratamento fisioterapêutico; Acidente 
Vascular cerebral; Traumatismo crânio-encefálico; Lesão de medula espinhal; Lesão de nervos 
periféricos; Paralisia cerebral. Grande Queimado (adulto e pediátrico) – Fisiopatologia e 
tratamento fisioterapêutico; Monitorização e controle do paciente na UTI (adulto e pediátrico); 
Ventilação mecânica invasiva e não – invasiva; Principais pneumopatias no adulto e na criança 
– Fisiopatologia e tratamento fisioterapêutico; Conhecimento dos recursos termo, eletro e 
fototerapêuticos; Afecções osteomusculares, inflamatória e degenerativas – fisiopatologia e 
tratamento fisioterapêutico; Osteoartrose; Algias vertebrais; Artrite inflamatória;  Dor muscular 
crônica e aguda.  

Auxiliar de Consultório Dental: Anatomia e fisiologia humana; Microbiologia e parasitologia; 
Estudo da cárie e doença periodontal; Epidemiologia; Odontologia social; Higiene dentária; 
Biosegurança; Técnicas de auxiliares de odontologia; . Materiais dentários, equipamentos e 
instrumentais. Programa da Prova de Política de Saúde: Sistema Único de Saúde; Legislação e 
Normatização; Conceitos Básicos; Financiamento;  Controle Social; Histórico; Conferências 
Nacionais de Saúde; Contexto Histórico; Principais Temas; Relatórios Finais; Gerência e 
Planejamento em Saúde; Organização de Serviços; Processos de Trabalho em Saúde.  

Agente Administrativo: Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de 
entrada, saída e armazenamento de dados. Conceitos básicos e características de sistemas 
operacionais, de organização e e de gerenciamento de arquivos e pastas no Windows XP. 
Conceitos e funções de aplicativos das versões do MS Offfice: editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações de slides. Aplicativos associados à internet: navegação e correio 
eletrônico (Internet Explorer, Outlook Express, Firefox). Conceitos básicos de intranet, internet, 
rede, estação e servidor. email: Envio e recepção de mensagens, através de interface webmail 



ou do software Outlook Express; Anexar arquivos em mensagens. noções de segurança das 
mensagens, para evitar acesso ao conteúdo malicioso de mensagens. Internet: Conceitos 
baseados no Internet Explorer 7 ou superior, navegação, URLs, links. Microsoft Office 2007 e 
BrOffice 3.1: Editor de Texto - estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, 
impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação. Windows XP e Vista: Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, windows explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 
pastas, uso dos menus, programas e aplicativos. Trabalho em Rede: compartilhamento de 
pastas e arquivos; localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de 
unidades da rede.   

Fiscal Sanitário: Meio Ambiente e Saúde, Aspectos microbiológicos e Epidemiológicos, Impactos 
Ambientais das Atividades Humanas, solo, ar, água. Estudo de Impacto Ambiental, conservação 
ambiental, disposição de dejetos. Transporte de Cargas Perigosas. Os Recursos Florestais. A 
Política Nacional de Educação Ambiental. Disposição do lixo, controle de artrópodes, controle de 
roedores. Legislação Ambiental Brasileira básica. Inspeção sanitária de carnes e derivados: 
Padronização de cortes de carne bovina.Presença de roedores, insetos, fungos , bactérias : 
identificação e seus efeitos nos produtos de origem animal e vegetal. Métodos de insensibilização 
para o abate de animais de açougue. Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. 
Inspeção sanitária de pescado e derivados: Inspeção industrial e sanitária de pescado e derivados. 
Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: Especificações técnicas dos leites tipo A, tipo B, tipo 
C. Regulamentações de coleta de leite cru refrigerado e seu transporte. Inspeção industrial e 
sanitária de leite e derivados. Inspeção em padarias e similares.  

Fiscal Fazendário: Código Tributário Nacional. Lei nº. 1.448 /66 de 01.12.66 (Código Tributário do 
Município de Uberlândia). Lei Complementar Nº 336 de 29 de Dezembro de 2003 (Dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências) - Sistema Tributário 
Municipal. Noções Gerais sobre o Código de Postura. Lançamentos e Arrecadação. Competência e 
atribuições do Fiscal de Tributos. Constituição Federal (Título VI e VII). Finanças Municipais 
(Tributos e Preços – Crédito Tributário – Tributos e outras receitas municipais). Noções gerais de 
atendimento ao público e relações interpessoais do trabalho. Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Fiscal de Obras: Desenho: Nomenclatura, especificações, indicações em plantas baixas cortes e 
fachadas; escalas apropriadas para tipos de desenhos e transformações de escala; legendas, 
convenções, planilhas, selos, carimbos e margens; normas brasileiras para desenho técnico e 
desenho arquitetônico; representação normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço; 
equipamentos para desenho e seu uso característico; formato de papel. Tecnologia: Formas 
corretas para execução de instalações elétricas e hidráulicas; nomenclatura e montagem para peças 
de tesouras; traços e seqüências para execução de argamassas e concretos; equipamentos 
utilizados para execução de obras; cantarias, alvenarias, cerâmicas e blocos. Materiais: 
Reconhecimento dos materiais por suas características; especificação de materiais; dimensões de 
norma e utilização; aço para concreto, características e desenho. Orçamento: Especificação técnica; 
medições e quantificações; planilhas orçamentárias de NB 140. Segurança e Saúde no Trabalho. 
NR 8 – Edificações. NR 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
Código Municipal de Obras.  

Técnico de Enfermagem: Decreto 94406 regulamenta Lei do Exercício Profissional; Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Código de Deontologia da Enfermagem; Noções de 
bioética; Comunicação na enfermagem; Noções de bio-segurança; Medidas de higiene e 
conforto; Verificação de Peso e Altura; Aplicação de calor e frio; Verificação e controle de sinais 
vitais; Cuidados ao paciente com dor; Administração de medicamentos e cuidados nas vias: 
oral, intramuscular, subcutânea, intradérmica, endovenosa, inalação e instilação, medicação 
tópica oxigenioterapia, nebulização; cuidados, cálculo de dosagem para aplicação; 
Posicionamento para exames; Cuidados com alimentação por sonda; Controle hídrico e 
diurese; Eliminações (urinária incluindo densidade e pH da urina, intestinal); Noções de 
controle de infecção. Liderança (conceitos, classificação); Trabalho em equipe; Noções de 
comunicação no ambiente de trabalho. 



Conhecimentos Gerais ( para os cargos de Nível Médio, Técnico e Superior): 
Geopolítica e Economia: Brasil e Mundo. Atualidades Mundiais: Cultura, Esporte, Política e 
Meio-Ambiente. Focos de Tensão Mundial. Cabo Frio: Aspectos históricos, culturais e 
geopolíticos. Pólos econômicos regionais. 


