PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019
RETIFICADO EM 17/01/2019
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica,
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e
plural; diminutivo e aumentativo; pronomes e verbos.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas
de Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento,
massa, volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de
situações problema.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
1.01 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Manuais de Orientação, publicados pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo referentes a: dengue, febre amarela e outros agravos ocasionados por vetores;
 Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e Educação Ambientais;
 Noções gerais de saúde;
 Ações da Vigilância em Saúde e controle de doenças transmissíveis por vetores;
 Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações;
 Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor - pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em
imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, avaliação de
densidade larvária;
 Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos;
 Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na
aplicação
 Atividades Educativas: segurança no trabalho - prevenção de acidentes.
 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.pdf
 CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200.
 LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
 LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e
DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
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articulação interfederativa, e dá outras providências.
 LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e
dá outras providências.
 LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
 LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o
aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional nº 51, de
14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018.
1.02 – AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
 De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I a Prova Prática consistirá na reprodução de
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos
específicos na função; O candidato deve mostrar que tem preparação para o desempenho das atividades.
 Para a prova prática serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CORRIDA DE 200 METROS
ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO
Mais que 1'40"
1'40"
1'30"
1'20"
1'10"
1'00"
50"
Tempo em minutos e segundos

0 pontos
10 pontos
20 pontos
30 pontos
40 pontos
50 pontos
60 pontos
Na marcação do tempo da CORRIDA será considerado o
tempo exato cronometrado, arredondando-se para baixo
(menor tempo), nos casos de notas fracionadas.

1.03 – INSPETOR DE ALUNOS

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 A ideologia da Educação;
 Criança e Adolescente: direitos e proteção;
 Cuidados a serem tomados com a integridade física da criança;
 Ética profissional;
 Medidas de Segurança;
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Noções de Higiene e bem-estar;
Regras de Comunicação e interação;
Segurança no Trabalho;
Disciplina e vigilância das crianças;
Hierarquia;
Controle e movimentação das crianças;
Cotidiano escolar;
A prática educativa brasileira;
Cognição, afeto e moralidade;
A indisciplina na escola, o Bullying escolar;
Necessidades educativas especiais;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: Artigo nº 5 (dos direitos e deveres individuais e coletivos), Artigo nº
205 ao nº 214 (da educação).
 LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA).
 LEI FEDERAL Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
1.04 – JARDINEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Noções básicas de conservação e manutenção.
 Noções básicas de higiene e limpeza.
 Utilização de materiais e equipamentos de jardinagem guarda armazenagem de materiais e utensílios.
 Tipos e épocas de plantios para cada estação.
 Sistemas de podas.
 Serviços gerais relativos à jardinagem.
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Realizar podas em árvore e plantio
de plantas, grama e flores, corte de grama e/ ou realizar manutenção em jardim. De acordo com a tarefa proposta, serão
atribuídas as seguintes pontuações:
1. Manipulação de ferramentas para jardinagem
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
2. Conhecimento em plantio
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
3. Conhecimento em adubação
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
4. Conhecimento em poda
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
5. Organização e limpeza do local de trabalho
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
6. Utilização de equipamentos de EPI e EPC
05 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para
executar a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
Uso de 70% do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Obs.: Caso seja registrado nota “0 (zero) na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da
tarefa.
Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos
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1.05 – LIXEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios;
 Manutenção de limpeza de ruas e estradas;
 Serviços braçais;
 Transportes de lixo e entulho;
 Noções básicas de jardinagem,
 Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos;
1.06 – MERENDEIRA

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da
merenda escolar;
 Preparação dos alimentos;
 O gás de cozinha;
 Utilização e manuseio dos eletrodomésticos;
 Elaboração dos pratos;
 Estocagem dos alimentos;
 Controle de estoque;
 Melhor aproveitamento de alimentos;
 Conservação e validade dos alimentos;
 Relacionamento interpessoal;
 Conservação de alimentos e manipulação de carnes;
 Conservação e higiene;
 Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos;
 Relação entre saúde e alimento;
 A classificação dos alimentos;
 Os nutrientes e sua atuação no organismo;
 Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos;
 Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas,
carnes, pescado, laticínios.
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1.07 – OPERADOR DE MÁQUINAS

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997;
 Placas e sinais de trânsito;
 Noções básicas de mecânica diesel;
 Serviços básicos de manutenção.
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, a Prova Prática, consistira na reprodução
de atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos
trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar o
equipamento indicado, para execução de serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e manobrar o
equipamento (máquina), acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para
posicioná-la conforme as necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de
tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando para
mover e levantar e/ ou descarregar matérias de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico
da área, utilizando ferramental disponibilizado. Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída
a seguinte pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Livre circulação, execução de
manobra e reposição da máquina ao local de origem.
De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:
Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos
UTILIZAÇÃO DE EPI´S E TRAJES ADEQUADOS
Utilização de equipamentos de segurança e/ ou EPI e trajes adequados
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
LIVRE CIRCULAÇÃO
Condução da máquina em área plana de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Condução da máquina em aclive de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Condução da máquina em declive de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização da aceleração de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização das marchas de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização dos freios de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA
Execução dos movimentos e manobras de forma correta
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Execução da tarefa solicitada com sucesso
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM
Execução da baliza de forma correta
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Tempo máximo: 15 minutos. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar
a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.

1.08 – PEDREIRO

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
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Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares.
Impermeabilizações.
Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
Noções de armaduras para concreto.
Lajes pré-moldadas, mistas e maciças.
Acabamentos.
Confecções de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos,
muros, muro de arrimo.
 Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais.
 Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil.
 Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.
 Colocação de telhas e de fibrocimento.
 Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a
sequência das operações a serem executadas;
 Construção, instalação e separação de peças.
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no ANEXO I, a Prova Prática, consistira na reprodução
de atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos
trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em materiais e
ferramentas. Dimensionamento dos materiais, ferramentas e insumos. Reconhecimento de materiais e
situações de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área. Serão considerados os
seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefa: Construção em alvenaria de duas
paredes em “L”, com aproximadamente 60 cm de altura por 60 cm de comprimento. De acordo com a tarefa proposta, serão
atribuídas as seguintes pontuações:
Máximo de pontos se a montagem for integralmente correta, conforme o esquema indicado: 30 pontos
1. Quantificação de material
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
2. Assentamento de tijolos
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
3. Alinhamento da parede de alvenaria
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
4. Nivelamento dos tijolos
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
5. Uniformidade das juntas de argamassa de assentamento
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
6. Uniformidade da alvenaria
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
7. Homogeneidade da argamassa de assentamento e da amarração dos
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
tijolos
8. Corte do tijolo
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
9. Organização e limpeza do local de trabalho
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
10. Uso apropriado das ferramentas / Instrumentos
03 pontos
02 pontos
01 ponto
0 pontos
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para
executar a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
Uso de 70% do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Obs.: Caso seja registrado nota “0 (zero) na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da
tarefa.

1.09 – SERVENTE DE PEDREIRO

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019
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Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Impermeabilizações.
Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
Noções de armaduras para concreto.
Lajes pré-moldadas, mistas e maciças.
Acabamentos.
Confecções de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos,
muros, muro de arrimo.
 Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.
 Colocação de telhas e de fibrocimento.
 Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a
sequência das operações a serem executadas;
 Construção, instalação e separação de peças.
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no ANEXO I, a Prova Prática, consistira na reprodução
de atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos
trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em materiais e
ferramentas. Dimensionamento dos materiais, ferramentas e insumos. Reconhecimento de materiais e
situações de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área. Serão considerados os
seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
















Cargo: 1.09 – SERVENTE DE PEDREIRO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
Máximo de pontos se a atividade for integralmente correta, conforme o esquema indicado: 60 pontos
Demonstração de conhecimento básico / específico para o desempenho da função.
Tarefa: Auxiliar o profissional PEDREIRO na construção em obra de alvenaria de acordo com a tarefa proposta.

1) Atividade a ser desenvolvida pelo candidato
Integral
Parcial
Insuficiente
05 pontos
2,5 pontos
0 pontos
1. Demonstração de conhecimento e capacidade técnica (Identificação correta das ferramentas e materiais).
05 pontos
2,5 pontos
0 pontos
2. Manejo e movimentação correta das ferramentas e materiais (tijolos, cimento, areia, utilização da pá, etc).
2,5 pontos
0 pontos
3. Preparo do terreno para realização da obra ou reparo (cavar, nivelar colocando terra, fazer a fundação, etc). 05 pontos
05 pontos
2,5 pontos
0 pontos
4. Preparo da massa de concreto.
05 pontos
2,5 pontos
0 pontos
5. Fornecimento do material ao Pedreiro e capacidade de realizar as tarefas solicitadas.
05 pontos
2,5 pontos
0 pontos
6. Devolução do material, organização e limpeza do local de trabalho.
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa.
De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
I.
Uso de 50 % do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
II.
Uso de 75 % do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
III.
Uso de 100 % do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
IV.
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Obs.: Caso seja registrado nota “0 (zero) na tarefa anterior (nº 1), será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da tarefa.

1.10 – SERVIÇOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 História de Divinolândia: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
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ENSINO MÉDIO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação.
Pontuação. Regência verbal e nominal. Sintaxe e Análise Sintática (tipos de sujeito, regência, transitividade
verbal etc.); Crase; Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. Morfologia: formação de
palavras, flexão nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe.
Significação das palavras; Classe de palavras.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de
medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície,
volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e
volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail).
 Conceitos básicos de software e hardware.
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Programa Saúde da Família; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Noções de ética e
cidadania; Noções básicas de saúde pública: Ações de Saúde da Criança, do Adolescente, do Homem,
da Mulher e do Idoso; Saúde mental; Atenção à pessoa com deficiência; Violência familiar; Doenças
transmitidas por vetores; Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico; Visita
domiciliar.
BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS:
 O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BRASIL. Ministério da Saúde. O trabalho do
Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e Educação
em Saúde). Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
 GUIA
PRÁTICO
DO
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE.
Disponível
em:
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
 GUIA
DE
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. Fundação Nacional de Sáude. – Brasília: FUNASA, 2002.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sinvas.pdf
 A SOCIEDADE CONTRA A DENGUE. Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sociedade_contra_dengue.pdf
 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.pdf
 CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf
 MANUAL DE SANEAMENTO. 3ª ED. REV. Itens 2.3 – Doenças relacionadas com a água; Capítulo 3 –
item 3.1 – Considerações gerais; 3.2 – Esgotos domésticos; 3.3 – Conceito de contaminação; 3.4 –
Sobrevivência das bactérias; 3.5 – Estabilização dos escretas; 3.6 – Doenças relacionadas com os
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esgotos; 4.9 – Resíduos de serviços de saúde; 4.10 – Mobilização comunitária; 5.6 – Ações
desenvolvidas no combate à malária; 7.5 – Sinais indicativos da presença de roedores. 8.1 – Introdução e
8.2 – Doenças transmitidas por alimentos (DTA). Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_saneamento_3ed_rev_p1.pdf
CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: Disponível em http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php
Volume nº 12 – Obesidade; Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama;
Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica. Volume
nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume nº 36 – Diabetes Mellitus; Volume nº 17 – Saúde Bucal;
Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa
Idoso; Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes; Volume nº 21 – Vigilância em Saúde; Volume nº 23
– Saúde da Criança.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200.
LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e
DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e
dá outras providências.
LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o
aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional nº 51, de
14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018.

2.02 – AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Noções de serviços administrativos e municipais;
 Edificações e instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas;
 Temperatura, validade e condições dos alimentos;
 Qualidade higiênico-sanitária dos produtos alimentícios, doenças transmitidas por alimentos,
estabelecimentos que os comercializam;
 Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores – vestuário,
asseio pessoal, hábitos higiênicos;
 Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens,
armazenamento e transporte do produto final;
 Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e controle de pragas;
 Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos;
 O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário, legislação e ação;
 Higiene, profilaxia e política sanitária;
 Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção;
 Diretrizes e princípios do SUS;
 Saneamento comunitário;
 Cargo e normas da ANVISA.
 Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações;
 Doenças de Notificação Compulsória.
 Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
 Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
 Lei Federal nº 8.142 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências.
 Lei Federal nº 9605/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
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 Lei Federal nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providência.
 Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica.
 Decreto Federal nº 6514/08 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.
 Código Florestal - Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965 e suas alterações.
 Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (Resoluções nº 01/1986, 237/1997,
357/2005, 369/2006 e 429/2011).
2.03 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Habilidades, papéis, Memorando, Ofícios, Atendimento ao público, comunicação e desempenho;
 Princípios e sistemas de administração Municipal;
 Estrutura e funcionamento do serviço público no Município.
 Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos
associados à Internet;
 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de
busca e pesquisa.
2.04 – AUXILIAR DE DENTISTA

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Epidemiologia em saúde bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal;
 Sistema de informação em saúde bucal;
 Anatomia e fisiologia bucal;
 Sistema de Trabalho e atendimento em saúde bucal;
 Organização de consultórios odontológicos;
 Equipamentos e instrumental, conservação e manutenção;
 Materiais odontológicos com uso em saúde coletiva;
 Ações coletivas em saúde bucal.
 Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários.
 LEI FEDERAL Nº 8.080/1990;
 LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;
 DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação
com serviços de saúde.
2.05 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a
rotina do trabalho, compatível com a função.
 BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96 (art. 1º a 31). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Diário Oficial da União, Brasília, dez. 1996.
 ______. Lei Federal nº 8.069/90 (Artigos 53 a 59 e 136 a 137). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
 ______. Constituição da República Federativa do Brasil (205 a 214). Diário Oficial da União, Brasília,
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seção I, 05 out. 1988.
 ______. Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, 25 jun. 2014.
 BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular
nacional para a educação infantil: introdução. Vol. 1. Brasília: MEC/SEF, 1998.

. Referencial curricular nacional para a educação infantil: formação pessoal e social.
Vol. 2. Brasília: MEC/SEF, 1998.

. Referencial curricular nacional para a educação infantil: conhecimento de mundo. Vol. 3.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
 Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a
educação infantil. Secretaria de Educação Básica.
 – Brasília: MEC/SEB, 2010.
 CAMPOS, Maria Malta, ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os
direitos fundamentais das crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009.
 FOCHI, Paulo. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e saber-fazer de
bebês em um contexto de vida coletiva. Porto Alegre: Penso, 2015.
 FRIEDMANN, Adriana. O brincar na educação infantil: observações, adequação e inclusão. São Paulo:
Moderna, 2012.
 GOLDSCHMIED. Elinor.; JACKSON. Sonia. Educação de 0 a 3 anos: atendimento em creche. 2. ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2006.
2.06 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Assepsia e Antissepsia;
 Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
 Microorganismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
 Sinais vitais;
 Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério;
 Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério;
 Gravidez na Adolescência;
 Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização);
 Saúde do Adolescente;
 Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase);
 Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças Sexualmente Transmissíveis;
 Infecção Hospitalar;
 Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
 Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
 Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras);
 Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
 Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN)
 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).
 SUS – Sistema Único de Saúde – Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde.
 Guia de Vigilância em Saúde – vol. Único – atualizado.
 LEI FEDERAL Nº 8.080/1990;
 LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;
 DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação
com serviços de saúde.
2.07 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
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encerramento das inscrições;
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
Assepsia e Antissepsia;
Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
Microorganismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
Sinais vitais;
Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério;
Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério;
Gravidez na Adolescência;
Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização);
Saúde do Adolescente;
Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase);
Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Infecção Hospitalar;
Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras);
Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN)
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).
SUS – Sistema Único de Saúde – Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde.
Guia de Vigilância em Saúde – vol. Único – atualizado.
LEI FEDERAL Nº 8.080/1990;
LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;
DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação
com serviços de saúde.

2.08 – MOTORISTA

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Noções de trânsito.
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
 Operação e direção de veículos.
 Serviços básicos de manutenção.
 Equipamentos de proteção.
 Leis e sinais de trânsito.
 Segurança no transporte de crianças.
 Manual de Formação de Condutores Veicular.
 LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito. Disponível em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
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CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Livre circulação, execução de manobra e
reposição do veículo ao local de origem. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:
LIVRE CIRCULAÇÃO
Uso do cinto de segurança
5 pontos
0 pontos
Condução do veículo em área plana de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Condução do veículo em aclive de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Condução do veículo em declive de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização da aceleração de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização das marchas de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Utilização dos freios de forma adequada
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias
5 pontos
2,5 pontos
01 ponto
0 pontos
EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA
Execução dos movimentos e manobras de forma correta
5 pontos
4 pontos
2,5 pontos
0 pontos
Execução da tarefa solicitada com sucesso
5 pontos
4 pontos
2,5 pontos
0 pontos
RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM
Execução da baliza de forma correta
5 pontos
4 pontos
2,5 pontos
0 pontos
Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta
5 pontos
4 pontos
2,5 pontos
0 pontos
Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos

2.09 – TÉCNICO DE FARMÁCIA

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Divinolândia.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política
e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de
encerramento das inscrições;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
 Preparo de drogas de acordo com fórmulas preestabelecidas ou necessidades urgentes;
 Fracionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos;
 Manutenção de estoques;
 Controle de compras;
 Princípio ativo dos fármacos: atuação dos fármacos no organismo, indicações e contraindicações;
 Posologia;
 Efeitos colaterais;
 Aspectos gerais da farmacologia;
 Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação
de medicamentos.
 Conduta para com o paciente;
 Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas,
em vários aparelhos e de psicofarmacologia;
 Noções básicas de PMSZ1804, página 62 farmacotécnica: pesos e medidas;
 Formas farmacêuticas;
 Cálculos em farmácia;
 Nomenclatura de fármacos;
 Preparo de soluções não estéreis e estéreis;
 Portaria SVS/MS nº 344/98 (capítulos de notificação e receitas).
 RDC nº 20/2011 – ANVISA;
 RDC nº 44/2009 – ANVISA;
 RDC nº 80/2006 – ANVISA;
 RDC nº 67/2007, anexo VI – ANVISA.
 BRASIL. Lei Federal 8.080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde.
 BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse
financeiro nos Sistema Único de Saúde.
 Guia de Vigilância em Saúde – vol. único 2017
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ENSINO SUPERIOR
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da
Ortografia oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. Concordância
Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos
Pronomes. Funções e Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e
Análise/Uso dos Adjetivos. Funções e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos (Produção Textual).
Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Novíssima
Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000).
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). Sites para estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues,
www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.conjugacao.com.br.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética
simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail).
 Conceitos básicos de software e hardware.
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
3.01 – DENTISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
 Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços
teciduais potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter.
 Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e
hemostasia, dentes inclusos, complicações bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da
articulação temporomandibular, cirurgia ortognática, infecções odontogênicas, alterações de
desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas, lesões prémalignas,
neoplasias malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, lesões
pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral,
patologia das glândulas salivares, doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das
doenças dos sistemas específicos e distração osteogênica.
 Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação,
anestésicos locais, vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos.
 Radiologia oral e maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, interpretação radiográfica,
lesões radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e radiopacas dos
maxilares.
LEGISLAÇÃO:
 Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
 Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
 Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
 Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
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sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no
âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764publicacaooriginal-1-pe.html
Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-damac/programacao-assistencial
Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-damac/regulacao
Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-deequidade-em-saude

3.02 – MÉDICO CLÍNICO GERAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
 Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
 Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
 Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
 Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
 Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no
âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1pe.html
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
 Gestão do SUS – Programa Assistencial
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http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO:
 A consulta médica;
 O uso e a interpretação de dados laboratoriais;
 Princípios de farmacoterapia;
 Reações adversas a drogas;
 Terapia medicamentosa;
 Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite,
otite e amigdalite, Infecções respiratórias,
 Doenças bronco – pulmonares obstrutivas,
 Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva,
 Diabetes Mellitus,
 Infecção urinária,
 Poliartrites,
 Diarréias,
 Anemias,
 Esofagite,
 Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica,
 Hepatites,
 Parasitoses intestinais, Lombociatalgias,
 Ansiedade,
 Depressão,
 Doenças sexualmente transmissíveis (DST),
 Leptospirose e Dengue;.
 Emergência psiquiátrica.
 Código de Ética Médica.
 Diretrizes e bases da implantação do SUS.
 Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde.
 Indicadores de nível de saúde da população.
 Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado
de São Paulo. Código de Ética do Profissional.
 Saúde da criança, mulher, adulto e idoso;
 Doenças sexualmente transmissíveis;
 Doenças crônico degenerativas;
 Doenças infecto-contagiosas e parasitárias;
 Doenças metabólicas;
 Cirurgia geral;
 Educação em saúde;
 Princípios de medicina social e preventiva;
 Antibioticoterapia;
 Atendimento de emergência;
 Choque;
 Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito.
3.03 – MÉDICO PEDIATRA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
 Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
 Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
 Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
 Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde
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e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
 Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no
âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1pe.html
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
 Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO:
 Avaliação do crescimento e desenvolvimento.
 Aleitamento materno.
 Alimentação nos dois primeiros anos de vida.
 Imunizações.
 Afecções cardiorrespiratórias.
 Afecções do aparelho digestivo.
 Afecções do aparelho genito urinário.
 Doenças infecciosas e parasitárias.
 Encefalopatias crônicas não evolutivas.
 Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana – Epilepsia;
 Anemias.
 Adolescência e puberdade.
 Doenças exantemáticas.
 Choque na infância.
 Insuficiência respiratória aguda na infância.
 Asma aguda na infância.
 Insuficiência cardíaca na infância.
 Hipertensão arterial na infância.
 Insuficiência hepática aguda na infância.
 Insuficiência renal aguda na infância.
 Hemorragia digestiva na infância.
 Maus tratos em pacientes pediátricos.
 Convulsão no período neonatal e na infância.
 Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na infância.
 Urticária, angioedema e anafilaxia na infância.
 Quedas e traumas em pacientes pediátricos.
 Intoxicações em pacientes pediátricos.
 Procedimentos de urgência.
3.04 – PROFESSOR PEB I

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME,
2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dezsite.pdf>.
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CURTO, L.M.; MURILLO, M.M.; TEIXIDÓ, MM. Escrever e ler: como as crianças aprendem e como o
professor pode ensiná-las a escrever e ler. Porto Alegre: Artmed, 2000. Volume I.
LERNER, D. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre; Artes Médicas, 2007.
SMOLE, K.; DINIZ, M.I. Ler e escrever e resolver problemas. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
LEGISLAÇÃO:
 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 Artigos: do 5º ao 16º; 37º a 41º; 59º a 69º; 205º a 214º; 226º a 230º;
 LEI FEDERAL Nº 8.069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações,
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59; 60 ao 69; 208; 232 e 245;
 LEI FEDERAL Nº 9.394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;
 LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
 LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
 PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares
Nacional para a Educação Básica;
 PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais
para atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.
 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília,
MEC/CONSED/UNDIME,
2018.
Disponível
em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
3.05 – PSICOPEDAGOGO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
 BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
 BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
 BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
 BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
 BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
 BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 340/GM, de 04.03.2013, Redefine o Componente Construção
do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
 Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
 BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção
1, de 21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
 Conceitos da Psicopedagogia: níveis constitutivos e aprendizagem; Psicopedagogia no âmbito clínico e
institucional: fracasso escolar: causas internas e externas das dificuldades de aprendizagem, âmbitos de
atuação preventiva e terapêutica; Diagnóstico dos problemas de aprendizagem: instrumentos, métodos e
técnicas de investigação utilizados na área da Psicopedagogia no Brasil; Intervenção em Psicopedagogia:
hipótese diagnóstica, devolução, evolução, tratamento e encaminhamentos; Desenvolvimento:
desenvolvimento cognitivo e afetivo a partir dos estudos de Piaget.
 FERNÁNDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua
família. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.;
 FERNÁNDEZ, Alicia. Os idiomas do aprendente: análise das modalidades ensinantes com famílias,
escolas e meios de comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2001;
 PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas,
1992;
 WADSWORTH, Barry. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget: fundamentos do
construtivismo. São Paulo: Pioneira, 2000;
 WEISS, Maria Lúcia Lemme. Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de
aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019

Prefeitura do Município de Divinolândia/SP - Página 18

