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ANEXO I  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA OBJETIVA 

 

 

Agente Comunitário de Saúde 
(Jd. do Lago) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Laranjeiras) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Pq. dos Ipês) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Conservani) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Coração Criança) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Pq. Dos Trabalhadores) 
Agente Comunitário de Saúde 
(Sacilotto II) 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): 
1. Conceito de Saúde. 2. Conceito e estratégias de promoção de saúde. 3. Princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. 4. Conceito de comunidade e controle social. 5. Principais indicadores de saúde. 6. Medidas de 
saneamento básico. 7. Construção do diagnóstico de saúde da comunidade. 8. O Agente Comunitário e o 
acompanhamento da gestante e da criança. 9. O papel do Agente Comunitário nas ações de controle da dengue. 
10. Estatuto da Criança e do Adolescente. 11. Estatuto do Idoso. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do 
agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático do 
agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 12: Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 13: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 15: Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 16: Diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 17: Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 18: HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 19: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Unicef. Cadernos de Atenção Básica - nº 20: Carências de Micronutrientes. 
Bethsáida de Abreu Soares Schmitz. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 21: Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e 
Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - nº 23: Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
20 - PSF - Programa Saúde da Família 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
BRASIL. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, seção I, 3 out. 2003. 
BRASIL. Lei Federal nº 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. Portaria nº 
2.488/2011Ministério da Saúde. 
Lei nº 10.507/2002, que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde, o Decreto nº 3.189/1999, que fixa as 
diretrizes para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde, e a Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro 
de Estado da Saúde), que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agente Comunitário e do Programa de 
Saúde da Família.  LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990. Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica   -   Lei n.º 2.499 de 24 de julho de 1998 e Lei Complementar n.º 247 de 23 de julho 
de 2001 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Agente de Trânsito 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
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padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais; da composição e 
da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Das normas Gerais de Circulação e Conduta. Dos Pedestres e 
Condutores de Veículos não motorizados. Do Cidadão. Da Educação para o Trânsito. Da Sinalização de Trânsito. 
Dos veículos: disposições gerais; da segurança dos veículos; da identificação do veículo; dos veículos em 
circulação Internacional; do registro de veículos; do licenciamento. Da condução de escolares. Da habilitação. 
Das infrações. Das penalidades. Das medidas administrativas. Dos conceitos e definições. Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. A Legislação de 
Trânsito (Resoluções do CONTRAN e Portarias do DENATRAN em vigor na data de publicação do Edital), 
especialmente a Resolução do CONTRAN 371/10. LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de 
abril de 1990. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Agente de Vigilância Sanitária 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): - Direito Sanitário . Legislação Básica sobre Vigilância 
- Vigilância à Saúde, Noções e Propostas Atuais, Processo Saúde/Doença - Vigilância Epidemiológica: Controle de 
doenças e agravos ocasionados por vetores e veiculação hídrica. Investigação e controle de surtos e epidemias.   
Controle de zoonoses e animais peçonhentos. - Vigilância Sanitária: Sobre produtos e serviços: de alimentos, de 
medicamentos, do meio ambiente e saneamento, dos serviços de saúde, de cosméticos -  Vigilância a Saúde do 
Trabalhador: Saúde e trabalho. Controle de doenças ocupacionais. Acidente de trabalho. - Educação em Saúde / 
Sanitária. - Política de Saúde / princípios e diretrizes do SUS. - Lei Orgânica de Saúde – Lei 8.080 e 8.142, MS – 
Brasília. - Manuais / Normas e Instruções – C.V.E. / S.E.S.: Leptospirose, Dengue, Febre Tifóide, Acidentes por 
Animais Peçonhentos e Hepatite. - Código Sanitário do Estado de São Paulo (Lei nº 10.083/98)- LOMAN - Lei 
Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990. Vigilância Sanitária e Epidemiológica   -  Leis 
Municipais: Lei n.º 2.499 de 24 de julho de 1998 e Lei Complementar n.º 247 de 23 de julho de 2001. 
Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Arquiteto 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): 1. TECNOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES: Materiais e Técnicas de 
Construção; Sistemas Construtivos; Resistência dos Materiais; Sistemas Estruturais; Planejamento e Orçamento 
de Obra; Topografia; Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias; Conforto Térmico: Desempenho de 
Materiais e Ventilação Natural; Acústica Arquitetônica; Iluminação Natural e Artificial; Técnicas Retrospectivas 
(patrimônio cultural edificado) Conceitos básicos de restauração; Intervenções em edifícios e conjuntos urbanos 
tombados; Levantamento arquitetônico; Diagnóstico do estado de conservação; Sistemas construtivos 
tradicionais e contemporâneos; Tecnologia das construções tradicionais e contemporâneas, Métodos e materiais 
utilizados em restaurações/consolidações e conservação de edificações; Sistemas construtivos tradicionais e 
Patologia dos materiais de construção civil e das construções; 
2. PROJETO DE ARQUITETURA: Projeto de arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto.  Programação 
de necessidades físicas das atividades. Estudos de viabilidade técnico- financeira. Controle ambiental das 
edificações (térmico, acústico e luminoso). Projetos complementares: especificação de materiais e serviços e 
dimensionamento básico. Estrutura. Fundações. Instalações elétricas e hidrossanitárias.  Prevenção, detecção, 
alarme e combate a incêndio. Interiores.  Programação, controle e fiscalização de obras. Orçamento e 
composição de custos.  Levantamento de quantitativos.  Planejamento e controle físico- financeiro. 
Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas).  Controle de materiais.  
Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de obras. Execução de fundações.  Estrutura 
em concreto, madeira, alvenaria e aço. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. 
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Normas técnicas. Conhecimentos de programas em CAD. LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira e 
as Leis Municipais: Lei Complementar n° 103  - Código de Obras, Lei Complementar n° 547,  Lei Complementar 
n° 252 – Código de Posturas. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Assistente Social 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): 1- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988 
TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS 
TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
CAPÍTULO IV DOS MUNICÍPIOS 
CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS 
SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 
TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL 
CAPÍTULO VII DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 
2- LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI 8.742/1993 E ALTERAÇÃO (LEI SUAS N° 12.435/2011) 
3- POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2004.- PNAS 
4- NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS 
5- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 8.069/1990 
6- Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080, de setembro de 1990 
7- ESTATUTO DO IDOSO - LEI N° 10741/2003 
8- LEI MARIA DA PENHA - LEI N° 11340/2006 
9- ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI N° 12435/11 
10- DECRETO 7612/11 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PLANO 
VIVER SEM LIMITE. 
11- PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. 
12- SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE 
13- RESOLUÇÃO CNAS N°109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 - TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 
14- RESOLUÇÃO CNAS N° 16 DE 05 DE MAIO DE 2010 -DEF INE OS PARÂMETROS NACIONAIS PARA INSCRIÇÃO 
DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, 
PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS 
E DISTRITO FEDERAL 
15- LEI N° 8842/1994 - "POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO" 

Auxiliar de Departamento 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, 
Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel 
2010: 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 e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais 
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais 
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comandos do Internet Explorer. Segurança na Internet. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 
Cartilha de segurança na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site 
http://cartilha.cert.br); Informática - Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso - Ed. Campus). 
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/home, http://office.microsoft.com/pt-BR. 
Conhecimentos Específicos: Qualidade no atendimento ao público interno e externo. Recepção e atendimento ao 
público. Elementos básicos do processo de comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos 
de serviços e recursos de telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, 
chamada em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e procedimentos ao telefone. 
Noções de utilização de fax, pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos 
para pessoas que lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones 
públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de uso e conservação de 
equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de comportamento no ambiente de trabalho. 
Princípios básicos de administração pública e servidores.  
1 - Disponível em: www.institutodenver.com.br/profissao-recepcionista-telefonista.html 
2 - Disponível em: www.sinsesp.com.br/artigos/comport/23-a-comunicacao-eficaz-marco2006 
3 - Disponível em: www.sinsesp.com.br/artigos/comport/18-dicas-uteis-para-falar-corretamente-ao-telefone 

Auxiliar de Laboratório 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. 
Protozoários. Cogumelos e Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres 
Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do instrumental para a coleta do 
material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos de Coloração. 
Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. 

Biomédico 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): 1. Conhecimentos nas áreas de Hematologia, Bioquímica, 
Hemostasia, Imunologia, Urinálises e Fluídos Biológicos, Parasitologia e Microbiologia, sendo todas estas 
inerentes ao exercício profissional em Análises Clinicas; 2. Conhecimentos nas áreas de Imuno-hematologia e 
Hemoterapia; 3. Programa de Qualidade no âmbito hospitalar e laboratorial; 4. Conhecimentos em 
equipamentos de automação clínica e sistemas de informática; 5. Noções de Biossegurança e legislação da 
Anvisa:NR 32 e RDC 302 de 13 de outubro de 2005; Portaria vigente que determina o regulamento técnico para 
procedimentos hemoterápico: Resolução RDC 153, de 14 de junho de 2004 (www.anvisa.gov.br) e sua 
atualização na Portaria MS nº 1.353, de 13.06.2011 - DOU 1 de 14.06.2011; 
6. PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos em Saúde 

Bioquímico 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): 1 - Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. - Saúde Pública, 2 - 
Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. - Compostos nitrogenados não protéicos. 3 - 
Proteínas, lipídeo e seu fracionamento. 4- Glicídios. 5- Provas especiais de exploração da função hepática. 6- 
Provas especiais de exploração de função renal. 7- Eletrólitos. 8- Correlação de resultados bioquímicos com a 
fisiopatologia. 9- Bioquímica do líquor. 10- Enzimologia clínica. 11- Biossegurança. 12- Órgãos hematopoiéticos, 
eritropoese, leucopoiese, fisiopatologia dos eritrócitos. 13- Coagulação sanguínea: mecanismos e provas. 14- 
Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. 15- Estudos 
das anemias, leucemias e síndromes hemorrágicas. 16- Bases gerais da resposta imunológica. 17- 
Características e mecanismos funcionais das células e órgãos de defesa, dos anticorpos, do sistema 
complemento, das citocinas. 18- Ativação dos linfócitos. 19- Imunologia aplicada: hipersensibilidades, auto-
imunidade, tumores, imunodeficiências, imunoprofilaxia. Principais reações sorológicas na rotina de imunologia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
(Berço da Amizade) 

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN” 

Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000 

CNPJ 45.735.552/0001-86     Fone/Fax (19) 3827-9700 
e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br              site: www.arturnogueira.spgov.br 

 

 

clínica: fixação do complemento, soroaglutinação, hemaglutinação, neutralização, precipitação, 
imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos, técnicas e métodos de diagnóstico. 20- Infecções bacterianas 
de interesse clínico. 21- Morfologia, patogenia, metabolismo e aspectos relacionados às bactérias que 
influenciam na sua virulência. 22- Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de 
infecções, a partir de diversos materiais biológicos dando ênfase aos agentes bacterianos. 23- Estudo dos 
protozoários e helmintos: ciclo evolutivo, morfologia, patogenia e diagnóstico. 24- Colheita e conservação do 
material biológico. 25- Preparo de reativos e corantes. 26- Métodos específicos que permitam o diagnóstico 
laboratorial de protozoários intestinais, teciduais e sangüíneos e helmintos. 27- Coprológico funcional. 28- 
Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. 29- Controle de qualidade em 
análises clínicas. 30- Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

Carpinteiro 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões):  
1. Conhecimento sobre nomenclatura das ferramentas comumente utilizadas em carpintaria.  
2. Conhecimento de nomenclaturas técnicas de carpintaria. 
3. Conhecimento sobre materiais comumente utilizados na carpintaria. 
4. Noções sobre funções das ferramentas utilizadas na carpintaria. 
5. Conhecimento de técnicas de acabamento em carpintaria 
Prova Prática:  Reconhecimento de instrumentos, ferramentas, máquinas e aparelhos usados em Carpintaria. 
Emendas em vigas, caibros, sarrafos, madeiras em geral e cortes de diversas madeiras. Montagem de 
esquadrias de madeira. Colocação de cabos em ferramentas. Operação de máquinas de carpintaria, tais como: 
serra circular, serra de fita, furadeiras, desempenadeiras e outras. Conservação, limpeza de maquinaria e 
ferramentas 

Contador 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Noções básicas de contabilidade: princípios e convenções. 
Escrituração: contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, 
investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação Tributária. Políticas governamentais de 
estabilização econômica. Princípios de estatísticas. Sistema de Análise de Apuração de Custos. Conceitos básicos 
de custo. Desenvolvimento econômico e político industrial. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual básica da 
contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. 
Livros obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. Depreciação. 
Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. 
Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e Análise de contas patrimoniais e de 
resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade 
de custo. Legislação Tributária/Fiscal. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e 
escrituração fiscal. Regulamento de Imposto de Renda – decreto-lei nº 1041/94 – Pessoa jurídica. Princípios 
Gerais de Economia. Noções básicas de estatística. Leis Municipais da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira: Lei 
Complementar n° 255  - Código Tributário Municipal, Lei Complementar n° 420, Lei Complementar n° 422, Lei 
Complementar n° 425, Lei Complementar n° 448, Lei Complementar n° 556, Lei Complementar n° 567, Lei 
Complementar n° 574, Lei Complementar n° 575. LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 
de abril de 1990. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Coveiro 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Conhecimento e uso de ferramentas utilizadas na demolição de 
edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. Conservação, manutenção e limpeza de primeiro nível 
de máquinas e ferramentas. Preparação de canteiros de obras, limpeza de área e compactação de solos. 
Escavações, preparo de massa de concreto e outros materiais. Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, 
telhas, etc. Uso adequado de carriolas e similares. Abertura de valas com utilização de ferramentas manuais.  
Utilização adequada de Equipamento de Proteção Individual. Outros conhecimentos específicos exigidos para 
desempenho da função. 

Cozinheira 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
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fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Noções e técnicas de seleção de alimentos para o preparo de 
refeições; noções e conhecimentos de gêneros e produtos alimentícios utilizados no preparo das refeições; 
recebimento, armazenamento, acondicionamento e disposição desses gêneros; utensílios, materiais e 
equipamentos utilizados no preparo de refeições; noções e técnicas de limpeza e higienização de utensílios, 
cozinhas e copas; questões de segurança e prevenção de acidente no trabalho e execução de outras atividades 
correlatas. 
Prova Prática: Preparo específico de técnicas de pré-preparação e cocção dos alimentos; Noções de 
Higienização no preparo e confecção de receitas; Conhecimento e entendimento de receituários e padronizações. 

Dentista (II) 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e 
fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter. 
2. 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. 
3. Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, anestésicos 
locais, vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos. 4. 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. 

Eletricista 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): 1. Noções de Eletricidade: constituição da matéria; condutores; 
isolantes; carga elétrica; campos de força elétrica; trabalho; potencial elétrico; diferença de potencial; corrente 
elétrica; resistores; resistência elétrica em resistividade; condutância; condutividade; energia elétrica em 
resistores; potência elétrica em resistores; associação de resistores. 2. Noções de Eletromagnetismo: força 
eletromotriz induzida; princípio de funcionamento de um gerador de corrente contínua. 3. Noções de Circuito de 
C.A. Monofásico e Trifásico: impedância, corrente, tensão; freqUência, potência; energia; fator de potência; 
conexão estrela; triângulo. 4. Noções de instrumentos elétricos de medidas: Amperímetro; Voltímetro; 
Wattímetro; Varímetro; Cosfímetro e Frequencímetro. 5. Estruturação de instalações elétricas.  
6. Identificação de defeitos diversos em instalações elétricas, rede de distribuição; Instalação, Conserto e 
manutenção de rede elétrica. 7. Instalação e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos. 8. Instalação e 
manutenção de redes de distribuição. 9. Equipamentos de Segurança e Segurança do Trabalho. 10. Normas: 
NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. 
Prova Prática:  Utilização de instrumentos elétricos de medidas: Amperímetro; Voltímetro; Wattímetro; 
Varímetro; Cosfímetro e Frequencímetro.  Estruturação de instalações elétricas. Identificação de defeitos 
diversos em instalações elétricas, rede de distribuição; Instalação, Conserto e manutenção de rede elétrica.  

Eletricista de Autos 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Diagnósticos de defeitos e avarias elétricas; Geradores de Energia 
(alternador); Motores de Partida; eletromagnetismo (solenóide); Interpretação e leitura de esquemas elétricos; 
Correntes, tensão, resistência e potência; sistema de Injeção e Ignição eletrônica; Utilização de partida auxiliar; 
Confecção de Chicotes; Manuseio de multímetro, amperímetro, voltímetro e ferramental de uso rotineiro; Uso e 
manuseio de "EPI's", troca de motor de pára brisa, luzes indicadoras do painel de instrumentos, faróis, lanternas. 
Prova Prática: Realizar diagnósticos e reparo de defeitos e avarias elétricas; Uso correto de instrumentos e 
equipamentos; Outras atividades relativas à função. 

Encanador 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
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Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): 1. Concertos, instalação, reparos ou substituição de encanamentos, 
registros, torneiras, chuveiros, conexões, aquecedores elétricos e etc. 2. Conhecimento de montagem de 
quadros de comando, ligação de motores de bomba d'água e chaves de partida.  
3.Conhecimento de trabalhos rotineiros do Encanador. Conservação de ferramentas, equipamentos e materiais. 
4. Equipamentos de Segurança e Segurança do Trabalho. 5. Estruturação de instalações hidráulicas.  
6. Identificação de defeitos diversos em instalações hidráulicas, rede de distribuição e em instalações internas 
em geral. Instalação, Conserto e manutenção de hidráulica, em PVC soldável e roscável, ferro e cobre, água 
quente e fria. 7. Instalação e manutenção de equipamentos e sistemas hidráulicos.  
8.Instalação e manutenção de redes de distribuição e encanamentos de água e esgoto. 
9. Instalação e Manutenção de Caixas d'água. 10. Noções de Hidráulica. 
Prova Prática: Concertos, instalação, reparos ou substituição de encanamentos, registros, torneiras, chuveiros, 
conexões, aquecedores elétricos e etc.  Conservação de ferramentas, equipamentos e materiais.  

Enfermeiro 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. 
Processo de enfermagem. Administração de medicamentos: Métodos e vias de administração. ENFERMAGEM 
MATERNO-INFANTIL: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recém-nascido; Assistência de 
enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência de 
enfermagem à criança das diversas faixas de desenvolvimento (puericultura); com problemas clínicos nos 
sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético, neurológico e 
urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil. ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: Assistência de 
enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com 
problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório – hematológico, 
cardiológico, musculoesquelético, reprodutor, neurológico, Endocrinológico, psiquiátrico. CONHECIMENTO SOBRE 
TÉCNICAS DE ENFERMAGEM: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de 
enfermagem. ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e 
tomada de decisões; Aplicação dos princípios técnico- científicos na execução dos procedimentos de enfermagem 
– técnicas de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe de trabalho; Processo de 
trabalho da enfermagem. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: Método de aplicação, controle e prevenção de 
infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares. 

Engenheiro Civil I 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Projetos de obras civis; Arquitetônicos; Estruturais (concreto, aço e 
madeira). Fundações. Instalações elétricas e hidrossanitárias. Noções de projetos complementares; Elevadores; 
Ventilação-exaustão; Prevenção contra incêndio. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras; 
Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e 
cronograma físico- financeiro: PERT-CPM. Acompanhamento de obras.  Construção. Organização do canteiro de 
obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões).  Alvenaria. Estruturas e concreto. Aço e madeira. 
Coberturas e impermeabilização. Esquadrias.  Pisos e revestimentos. Pinturas, instalações (água, esgoto, 
eletricidade e telefonia). Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura 
etc.). Controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, 
vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços. Princípios de planejamento e de orçamento público. 
Elaboração de orçamentos. Conhecimentos de programas em Cad. LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur 
Nogueira e as Leis Municipais: Lei Complementar n° 103  - Código de Obras, Lei Complementar n° 547,  Lei 
Complementar n° 252 – Código de Posturas. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Fiscal de Obras 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
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sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Legislação urbana, Código de Edificações e instalações; Desenho 
técnico; Orçamentos e custos - Conceitos básicos; Fases de execução de obras; Cronogramas de execução - 
Conceitos básicos; Introdução à Mecânica dos Solos - Índices físicos, plasticidade e consistência dos solos, 
ensaios de solo;  Concreto; LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira,  e as Leis Municipais: Lei 
Complementar n° 103  - Código de Obras, Lei Complementar n° 547,  Lei Complementar n° 252 – Código de 
Posturas. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Fiscal de Posturas 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Polícia Sanitária. Polícia das Águas. Polícia da Atmosfera. Polícia dos 
Logradouros Públicos. Polícia de Costumes. Polícia de Pesos e Medidas. Polícia das Atividades Urbanas em Geral. 
Taxas: em razão do poder de polícia e pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Código Tributário Municipal –TFL – Taxa de 
localização e funcionamento de indústria, comércio e prestadores de serviços. Serviços públicos: conceito e 
classificação; regulamentação e controle; princípios e requisitos do serviço; direitos do usuário; terceirização de 
serviços; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 
autorizações. LEGISLAÇÃO: LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990. Lei 
Municipais: Lei Posturas - Lei Complementar n.º 252 de 01 de novembro de 2001. Disponíveis no Portal da 
Prefeitura de Artur Nogueira. 

Fiscal Tributário 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Noções de Direito Tributário, Noções de Direito Constitucional, 
Noções de Direito Administrativo. Tributário: modalidades; competência tributária da União, dos Estados e dos 
Municípios. Fato gerador. Ativo. Capacidade tributária. IPTU: o seu fato gerador, sujeito passivo e ativo. Imposto 
de transmissão “inter vivos”: fato gerador, não incidência e isenção. Taxas. Poder de Polícia. Prestação de 
Serviços. Contribuição de melhorias: finalidade, fato gerador, requisitos à aplicabilidade. Finalidade das infrações 
e penalidades. Higiene pública: conceito, abrangência, estabelecimento e locais sujeitos à fiscalização. Da ordem 
pública: costume e segurança. Do trânsito público. Das construções em geral: licença, projetos, prazos e 
demolições. Instrumentos de fiscalização. Dinâmica de fiscalização. Notificações; auto infração; auto apreensão. 
Leis Municipais da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira : Lei Complementar n° 255  - Código Tributário 
Municipal, Lei Complementar n° 420, Lei Complementar n° 422, Lei Complementar n° 425, Lei Complementar n° 
448, Lei Complementar n° 556, Lei Complementar n° 567, Lei Complementar n° 574, Lei Complementar n° 575. 
 LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990. Disponíveis no Portal da 
Prefeitura de Artur Nogueira. 

Fonoaudiólogo 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Problemas da VOZ: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, 
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métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da FALA: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, 
métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da AUDIÇÃO: Etiologia, patologia, avaliação, 
diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da MOTRICIDADE ORAL: Etiologia, 
patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da LEITURA E 
ESCRITA: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. 

Guarda Municipal (feminino) 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
1. Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade; 
Direitos Políticos (Artigos 5º a 16 da CF/88); 2. Das Medidas de Proteção da Criança e do Adolescente (Artigos 
98 a 101 da Lei Federal nº8.069/90); 3. Da Prática de Ato Infracional por da Criança e do Adolescente (Artigos 
103 a 109 da Lei Federal nº8. 069/90); 4 Das Garantias Processuais da Criança e do Adolescente (Artigos 110 e 
111 da Lei Federal nº 8.069/90); 5. Das Medidas Sócio-Educativas da Criança e do Adolescente (Artigos 112 a 
128 da Lei Federal nº 8.069/90); 6. Dos Crimes e das Infrações Administrativas da Criança e do Adolescente 
(Artigos 225 a 258 da Lei Federal nº 8.069/90). 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS NO BRASIL  

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS. LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 
1990.  

Inspetor de Alunos 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Relação 
Interpessoal. Ética no trabalho. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. 
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Primeiros socorros. 
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente  

Lei Federal 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. 
MEC/SEESP - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf 
Resolução n.º 4, de 13 de julho de 2010 CNE/CEB - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf 

Monitor de Informática 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Instalação, utilização e manutenção de hardwares e softwares; 
conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de softwares para microcomputadores e aplicativos para 
elaboração de textos, planilhas eletrônicas e apresentações com as ferramentas Microsoft Office (Word, Excel e 
Power Point), BR Office; conhecimentos de instalação e manutenção de redes (TCP/ IP) de computadores; 
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conhecimentos de antivírus; sistemas operacionais (Windows XP e superior); Internet; Montagem física de um 
Computador (Teclado, Mouse, Monitor, Impressora e Rede); Configurações em geral; Instalação de Softwares 

Nutricionista 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Pirâmide 
Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e 
adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, 
absorção, metabolismo, fontes alimentares. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: 
alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 
anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios básicos. Planejamento, avaliação e modificações 
da dieta normal e padronizações hospitalares. Nutrição Materno-Infantil: Particularização da dieta normal por 
estado fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde materno-infantil: gestação, lactação, recém-
nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições sanitárias, composição e classificação dos 
alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, 
métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas de 
higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível 
institucional. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, 
Programas educativos - fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-
calórica. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles 
de temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação: (Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de 
Ética do Nutricionista. 

Pedreiro 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Conceito básico 
sobre Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; Conhecimentos Sobre 
Assentamento de tijolos; Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz; Conhecimento Sobre Divisão, Tipo de 
Bloco de Concreto e Argamassas: reparação da Argamassa; Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; 
Construção de Parede de Canto em Ângulo Reto com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de 
Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho. 
Prova Prática: Preparação de massa; Alinhamento e levantamento de paredes de tijolos; Reboco e 
Calfinamento de paredes; Assentamento de pisos e revestimentos; Uso correto de instrumentos e 
equipamentos; Outras atividades relativas à função. 

Pintor 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Conhecimento de serviços de pintura em superfícies de madeira ou 
alvenaria nas diversas dependências, preparar superfícies e tintas, adicionando-lhes solventes e outras 
substâncias, visando deixá-las dentro das especificações necessárias. Conhecimento de instrumentos, 
equipamentos e materiais. Tipos de tintas e suas adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. 
Tipos de removedores e solventes e suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas 
adequações para cada tipo de tinta e serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar-comprimido, 
utilizando compressor, pistolas para pinturas de alta e baixa pressão. Preparação de peças com lixamento 
manual e mecânico, massas, vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da pintura. Sequência 
adequada para pintura de ambientes. Problemas comuns durante a aplicação da tinta: manchas, bolhas, 
tonalidades. Tipos de cor e tonalidades. Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas adequações para cada tipo 
de produto, etapas e serviços de pintura. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho; 
conhecimento dos serviços. 
Prova Prática: Preparação do material para pintura (uso apropriado de lixas e seladores). Pintura (uso de tinta 
apropriada, preparo da tinta, uso correto de rolos e pincéis e demais equipamentos). Cuidados necessários para 
limpeza do local, ferramentas e instrumentos. 

Psicólogo 
Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
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Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Conhecimento Específico (20 questões): 

Recepcionista 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, 
Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel 
2010: 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 e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais 
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais 
comandos do Internet Explorer. Segurança na Internet. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 
Cartilha de segurança na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site 
http://cartilha.cert.br); Informática - Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso - Ed. Campus). 
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/home, http://office.microsoft.com/pt-BR. 
Qualidade no atendimento ao público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos 
do processo de comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de 
telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, chamada em conferência, 
chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e procedimentos ao telefone. Noções de utilização de 
fax, pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos para pessoas que lidam 
com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones públicos de serviços e 
urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de uso e conservação de equipamentos de 
escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de 
administração pública e servidores.  

Técnico de Enfermagem 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, 
administração de medicamentos via oral e parental, cuidados especiais, coleta de material para exames. Ética 
profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as doenças Transmissíveis: 
terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, 
isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Emergência: parada cardiovascular, hemorragias, 
ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque 
elétrico, mordidas de cobra, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatria: a 
criança o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. 
Centro cirúrgico: Terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 

Técnico em Edificações 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
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Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): 1. Serviços topográficos: Execução e controle; 
2. Fundações superficiais e profundas: tipos, sondagem, execução e controle; 3. Concretos e argamassas: 
propriedades, materiais constituintes, ensaios de caracterização e controle tecnológico, 4. Estruturas de concreto 
armado: formas, escoramento, armaduras, concretagem, cura. 5. Materiais de construção: agregados, 
aglomerantes, materiais cerâmicos, madeira, aço, materiais betuminosos, vidros, tintas e vernizes; 6. Técnica de 
edificações: alvenaria, revestimento, cobertura, pintura, impermeabilização, esquadrias; 7. Interpretação de 
projetos: arquitetônico, estrutural, de instalações hidrosanitárias e elétricas, de proteção contra incêndio; 
8. Cronograma de obras;9. Orçamento de obras;10. Noções de desenho. Lei de Obras - Lei Complementar n.º 
103 de 24 de junho de 1997. LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira,  e as Leis Municipais: Lei 
Complementar n° 103  - Código de Obras, Lei Complementar n° 547,  Lei Complementar n° 252 – Código de 
Posturas. Disponíveis no Portal da Prefeitura de Artur Nogueira. 

Técnico em Farmácia 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou 
necessidades urgentes. Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de 
compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas 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. Comissões hospitalares. 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 farmacotécnica: pesos e medidas. 
Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e 
estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes físicos. Métodos físicos e métodos químicos. Legislação 
farmacêutica. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur 
Nogueira, de 10 de abril de 1990. Vigilância Sanitária e Epidemiológica   -   Lei n.º 2.499 de 24 de julho de 1998 
e Lei Complementar n.º 247 de 23 de julho de 2001 da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira. 

Técnico em Laboratório 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): Parasitologia: Técnicas de exames em parasitologia médica. 
Identificação dos protozoários parasitas do homem. Identificação do helmintos parasitas do homem. Técnicas 
para pesquisa de sangue oculto nas fezes. Anal Swab : técnica de coleta e realização do exame. Hematologia: 
Hematimetria – contagem de hemácias. Leucometria – contagem de leucócitos. Dosagem da hemoglobina. 
Índices Hematimétricos. Contagem das plaquetas. Contagem diferencial dos leucócitos. Técnicas de coloração de 
esfregaços em hematologia. Velocidade da hemossedimentação. Tipagem sanguinea : sistema ABO e Rh. 
Determinação do fator Du. Testes de Coombs, direto e indireto. Coagulação sanguinea: Tempo de Sangramento. 
Tempo de Coagulação. Tempo e atividade protrombínica. Tempo da tromboplastina parcial ativada. Retração do 
coágulo. Pesquisa de célula LÊ. Teste de falcização. Teste de Fragilidade osmótica – resistência globular. 
Urinálise: Urina Tipo I. Coleta de urina para o exame. Exame físico da urina. Exame químico da urina. Exame 
microscópico da urina. Bioquímica: Prova da função hepática. Transaminases. Bilirrubinas. Fosfatase Alcalina. 
Gama glutamil transpeptidase. Provas da função renal. Dosagem da uréia. Dosagem da creatinina. Clearance da 
uréia. Prova da Atividade reumática: Dosagem do ácido úrico. Proteína C Reativa. Antiestreptolisina O. Fator 
reumatoide – prova do látex. Dosagem das mucoproteinas. Dosagem da glicose sanguínea. Curva glicêmica 
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clássica. Glicemia pós-prandial e pós-carga. Microbiologia: Urocultura. Coleta de material. Preparação de meios 
utilizados no exame. Semeadura. Identificação. Coprocultura: Coleta de material. Meios utilizados. Semeadura. 
Identificação. Bacterioscopia: Colorações. Técnicas de feitura de esfregaços. Microscopia. Biossegurança: Normas 
Gerais da biossegurança. Equipamentos de proteção individual. Descontaminação. LOMAN - Lei Orgânica do 
Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990. Vigilância Sanitária e Epidemiológica   -   Lei n.º 2.499 de 
24 de julho de 1998 e Lei Complementar n.º 247 de 23 de julho de 2001 da Prefeitura Municipal de Artur 
Nogueira 

Técnico em Nutrição 

Português (10 questões): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Matemática (10 questões): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e 
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 
graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em 
figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 
Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
Conhecimento específico (10 questões): 1.Noções de anatomia e fisiologia. 2. Anatomia e fisiologia do 
aparelho digestivo. 3. Fisiologia da nutrição. 4. Noções de Bioquímica. 5. Nutrientes nos alimentos 
(micronutrientes, macronutrientes, pirâmide dos alimentos, água, fibras, vitaminas e minerais). 6. Nutrição 
básica aplicada. 7. Educação alimentar. 8. Nutrição e saúde do indivíduo e da coletividade. 9. Desnutrição. 10. 
Estado nutricional. 11. Avaliação nutricional. 12. Técnicas de nutrição e dietética. 13. Nutrição e dietética 
hospitalar. 14. Noções de gastronomia hospitalar. 15. Nutrição nas diferentes etapas da vida (gravidez, lactação, 
infância, fase adulta e envelhecimento). 16. Dietoterapia (dietas hospitalares, modificações físicas na dieta, 
dietas modificadas nutricionalmente quanto a quantidade de nutrientes, tipos e vias de administração da dieta, 
complicações na administração de dietas hospitalares). 17. Nutrição na profilaxia de doenças. 18. Nutrição na 
manutenção e prevenção de doenças (dislipidemias, diabetes, obesidade, desnutrição, hipertensão, osteoporose, 
dentre outras). 19. Higiene de alimentos, equipamentos, utensílios, ambientes e de manipuladores de alimentos 
de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). 20. Noções da aplicabilidade e elaboração do Manual de Boas 
Práticas e de Procedimentos Operacionais para Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). 21. Microbiologia dos 
alimentos e contaminação alimentar. 22. Noções de Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição. 23. 
Noções de Recursos Humanos para Unidades de Alimentação e Nutrição. 24. Noções do funcionamento das 
Unidades de Alimentação e Nutrição (atividades anteriores à produção de refeições, atividades durante a 
preparação e distribuição das refeições, atividades subseqüentes à produção e distribuição de refeições). 25. 
Normas para aquisição, recebimento e armazenamento de insumos para produção de refeições. 26. Ética 
profissional. 

Telefonista 

Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, 
Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel 
2010: 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 e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais 
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais 
comandos do Internet Explorer. Segurança na Internet. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 
Cartilha de segurança na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site 
http://cartilha.cert.br); Informática - Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso - Ed. Campus). 
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/home, http://office.microsoft.com/pt-BR. 
Princípios básicos do atendimento telefônico. Posicionamento correto da voz como principal instrumento de 
trabalho. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. A importância da comunicação verbal e não-verbal.  
Percepção interpessoal. Recepção e transmissão correta das mensagens, emissor e receptor. Orientação e 
encaminhamento de pessoas a setores específicos.  Normas e procedimentos para ligações: internas e externas 
(DDD e DDI). Manuseio de listas telefônicas: listas impressas e eletrônicas. Organização do trabalho e cuidados 
com equipamentos.  Qualidade no atendimento ao público interno e externo.  Ética e sigilo nas comunicações. 

Vigia de Patrimônio 
Português (10 questões): Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
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estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática (10 questões): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico (10 questões): 1. Noções de segurança privada 2. Legislação aplicada e direitos 
humanos 3. Relações humanas no trabalho 4. Vigilância 5. Radiocomunicação e Alarmes 
6. Criminalística e Técnica de Entrevista 6.1 Ocorrências de sinistros (evidencias, vestígios e local de crime) 6.2 
Conhecimento básico sobre técnica de entrevista prévia 6.3 Coleta de dados 6.4 Elaboração de relatórios. 7. 
Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros Socorros. LOMAN - Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, 
de 10 de abril de 1990.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


