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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2015 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Separação de sílabas. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação 
gráfica. 
MATEMÁTICA: 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. 

Agente 
Escolar 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões) Conhecimentos Básicos de 1° Socorros; Noções de 
Alimentação; Noções de Higiene pessoal; Noções de como alimentar crianças; Creche e planejamento: 
organização do tempo e do espaço; Rotina Diária; A criança em seu desenvolvimento global: 0 a 6 anos; 
A criança enquanto cidadã e os seus direitos conquistados e garantidos; A concepção de creche: 
equipamento educativo; Brincar: formas privilegiada e prazerosa de aprender e desenvolver; Políticas 
para a educação infantil e o processo histórico; Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Auxiliar 
Serviço de 
Limpeza 
Publica 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões) Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 
Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Classificação dos resíduos. Destinação do lixo domiciliar e hospitalar. Equipamentos para a 
segurança e higiene. Normas de segurança. Coleta do lixo domiciliar, hospitalar e industrial. Serviços de 
carga e descarga, armazenagem e disposição final do lixo. Serviços de limpeza e varrição de vias e 
logradouros públicos. Reciclagem. Material Reciclável. Coleta Seletiva. Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPIs. Procedimentos de Segurança 

Faxineira 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões): Limpeza em geral em escritórios e outros locais, 
espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter 
as condições de higiene e conservá-los. Varrição e lavagem de calçadas. Recolhimento de lixo, 
acondicionando de detritos depositando em locais determinados. Abertura e fechamento de prédios, 
portas e janelas. Ligar e desligar pontos de iluminação, máquinas, aparelhos e equipamentos. 
Recebimento e entrega de correspondência dentro da repartição. Organização de filas. Manutenção de 
estoques de material de limpeza e alimentação. Limpeza de instalações sanitárias e reabastecimento de 
materiais de higiene. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Manter em ordem o material sob sua guarda. 
Preparação do local de trabalho. 

Inspetor de 
Alunos 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 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 

Jardineiro 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 
Cortadores de grama motorizado tipo giro zero, costal; podador e aparador de cerca viva. Solo, adubos 
químicos e orgânicos diversos, canteiros, saquinhos de mudas para plantio. Pragas, insetos diversos que 
atacam plantas em geral e seu controle. Defensivos químicos, sua utilização correta, suas características, 
aplicação e classificação. Proteção ambiental: árvores protegidas por lei, regulamentos e normas. Plantas 
nativas e exóticas, suas características: adubação, época de plantio e condução. Tipos de sistemas de 
irrigação de plantas de jardim e gramados. Ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de 
canteiros, roçada manual e limpeza. 

Lavadeira  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões) . Conhecimento dos tipos de tecidos e produtos 

químicos utilizados na lavagem.Conhecimento das etapas do processo de lavagem. Conhecimento dos 
procedimentos executados com relação aos diferentes tipos de roupas e sua utilização. Conhecimento dos 
símbolos de conservação das roupas. Conhecimento dos equipamentos de lavar e passar. Conhecimento 
dos equipamentos de proteção individual. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
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Motorista 
Motorista de 
Ambulância 
Motorista de 
Ônibus 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões) Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas 

alterações;  Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos automotores, 
habilitação, infrações e penalidades.  
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança individual, coletiva e de 
instalações; primeiros socorros.  
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo; equipamentos 
obrigatórios. 
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema elétrico; suspensão; 
sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração, transmissão e câmbio (caixa de mudanças, 
embreagem e diferencial); aparelhos registradores do painel.  
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação.  Deveres e proibições.  Infrações e 
penalidades. 
PROVA PRÁTICA VEICULAR: Noções de funcionamento de veículos, troca de marchas, velocidade nas 
vias, entradas para a esquerda e para a direita, vias preferenciais, estacionamento e entrada em locais de 
fluxo intenso, paradas e acelerações, uso dos princípios de direção defensiva e regras do Código de 
Trânsito Brasileiro 

Operador de 
Maquina 
Tratorista 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 questões) Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas 
alterações;  Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos automotores, 
habilitação, infrações e penalidades.  
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança individual, coletiva e de 
instalações; primeiros socorros.  
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo; equipamentos 
obrigatórios. 
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema elétrico; suspensão; 
sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração, transmissão e câmbio (caixa de mudanças, 
embreagem e diferencial); aparelhos registradores do painel.  
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação.  Deveres e proibições.  Infrações e 
penalidades. 
PROVA PRÁTICA: 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde 
serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na 
função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento mecânico/eletrônico no equipamento 
específico  para execução de serviços solicitados pelo avaliador. Conduzir e manobrar o o equipamento, 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-lo conforme as 
necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de levantar e abaixar a caçamba, 
carregar, mover e levantar ou descarregar materiais de acordo com o caso apresentado pelo examinador 
técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado pela prefeitura. 

Salva Vidas 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) Noções de anatomia. Sistema Cardiorrespiratório. 
Primeiros socorros. Ferimentos - asfixias - higiene. Sinais vitais. Técnicas e métodos de reanimação 
cardiopulmonar. Ética Profissional. 
PROVA PRÁTICA:  
A Prova Prática será composta por uma bateria de 04 (quatro) testes, obedecendo a critérios científicos de 
validade e objetividade, sendo: 
- TESTE 1 - Natação em estilo crawl de 400m: O candidato será instruído a nadar 400 metros no estilo 
crawl e será pontuado conforme descrição abaixo, seguindo o total de tempo para cumprir o exercício. 
- TESTE 2 - Travessia de 25 m de apneia submersa: O candidato será instruído a submergir em apneia 
voluntária e cumprir o percurso de 25 metros sob a água sem o auxílio de equipamentos para a 

respiração, ou seja, apenas com a reserva de ar de seus pulmões.  
- TESTE 3 - 1(um) minuto de sustentação sem apoio: O candidato será instruído a permanecer 1 (um) 
minuto se sustentando (boiando) na piscina sem apoio dos pés. 
- TESTE 4 - Teste de 25m em reboque de vítima: O candidato será instruído a rebocar a vítima que se 
encontra a uma distância de 25m. Receberá a instrução por meio dos termos técnicos de Salva-Vidas em 
que deverá realizar "Aproximação", "Desvencilhamento", "Transporte", "Retirada da água" e "Primeiros 
Socorros". 

Serviços 
Gerais 

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.  

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

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: 
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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. 
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. 

Agente 
Comunitário  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) Saúde pública - Atribuições do A.C.S. - Lei 9.782 de 
26/01/1999 - Doenças causadas por vermes - Doenças de veiculação hídrica - Amebíase - Giárdias e 
criptosporidíase - Gastrenterite - Febre tifoide - Hepatite infecciosa - Cólera - Verminoses - 
Esquistossomose - Ascaridíase - Teníase - Oxiuríase - Ancilostomíase (amarelão) - Febre amarela - Gripe 
aviária - Malária - Leptospirose - Cisticercose - Cisto hidático - Dermatose serpiginosa - Tricocefalíase - 
Fungos - Micro-organismos - Vírus - Bactérias - Parasitas - Dengue - Aids - DST - Controle das DST no 
Brasil - Saneamento básico - Vacinas - Calendário de vacinação - Imunologia - Epidemia - Entologia - 
Reprodução dos vetores - S.U.S. (Direitos dos usuários da saúde) - Indicadores de saúde - Coeficiente de 
mortalidade - Doenças de notificação compulsória - Meio ambiente e saúde - Alimentação - PSF 
(Programa de saúde da família) - Leishmaniose visceral - Raiva - Epidemiologia - Animais peçonhentos - 
Primeiros Socorros. Segundo Portaria 2527 de 19/10/2006: Princípios e diretrizes do SUS Estratégia 
Saúde da Família Ações de promoção em saúde Territorialização em saúde - mapeamento de saúde 
Cadastramento e Visita domiciliar. Instrumento e ferramentas para o trabalho com famílias Participação 
Popular Ações intersetoriais Conhecimentos gerais sobre saúde da mulher, da criança e do adulto. 
Educação em saúde.  

Agente de 
Transito 

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. 

Assessor 
Depto. de 
Saúde 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) 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 2.488/2011 Ministério da Saúde. Princípios e 
diretrizes do SUS Estratégia Saúde da Família Ações de promoção em saúde Territorialização em saúde - 
mapeamento de saúde Cadastramento e Visita domiciliar. S.U.S. (Direitos dos usuários da saúde). 
Zoonoses e animais e/ou insetos transmissores, tais como: ratos (leptospirose, tifo murino, peste 
bubônica e hepatite. Mosquitos como o "Aedes Aegypti" – dengue - chikugunya). Baratas, moscas, 
pulgas, formigas, etc. Noções sobre o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). 
Combate a insetos e peçonhentos. Localização de foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e 
piretróides. Noções sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos de segurança. Manuseio 
de animais de grande e pequeno porte.VDoenças causadas por vermes - Doenças de veiculação hídrica - 
Amebíase - Giárdias e criptosporidíase - Gastrenterite - Febre tifoide - Hepatite infecciosa - Cólera - 
Verminoses - Esquistossomose - Ascaridíase - Teníase - Oxiuríase - Ancilostomíase (amarelão) - Febre 
amarela - Gripe aviária - Malária - Leptospirose - Cisticercose - Cisto hidático - Dermatose serpiginosa - 
Tricocefalíase - Fungos - Micro-organismos - Vírus - Bactérias - Parasitas - Dengue - Epidemia - Entologia 
- Reprodução dos vetores - - Indicadores de saúde - Coeficiente de mortalidade - Doenças de notificação 
compulsória - Meio ambiente e saúde - Leishmaniose visceral - Raiva - Epidemiologia - Animais 
peçonhentos - Primeiros Socorros. 

Assistente de 
Cirurgião 
Dentista  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) Processo Saúde Doença. Principais doenças infecciosas 
de interesse odontológico. Prevenção e controle de infecção cruzada em odontologia. Atribuições do ACD. 
Educação em saúde bucal. Noções básicas em: Anatomia Dentária, Radiografia, Instrumental 
odontológico, Desinfecção e esterilização em consultório dentário e Flúor.  Microbiologia e Parasitologia: 
doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica; controle de infecção: limpeza e 
desinfecção do meio ambiente; limpeza e desinfecção do equipamento; limpeza, desinfecção e 
esterilização do instrumental; medidas de proteção individual. Material, Equipamentos e Instrumental: 
preparo de bandeja; materiais dentários de projeção e restauração: indicação, proporção e manipulação; 

ergonomia: os princípios de ergonomia; manutenção preventiva do equipamento. Higiene Dentária: 
etiologia da cárie e doença periodontal; métodos preventivos em relação à cárie dentária e doença 
periodontal.  Ética profissional. 

Auxiliar 
Administrativo 

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 
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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. 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. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

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 às 
doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, 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. 

Desenhista  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) Padronização do desenho e normas técnicas vigentes 
– tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico. Escalas; 
projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, 

equipamentos, mobiliário); desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de 
cobertura; detalhes; cotagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, 
cálculo, desenho); coberturas (tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). 
Desenho de projeto de reforma – convenções.  
Noções de desenho topográfico: conceito, normas gerais NB-8 da ABNT; desenhos de plantas topográficas 
planimétricas e planialtimétricas - processos gráficos e processos analíticos, desenho e interpretação de 
perfil topográfico do terreno, conhecimento de softwares de desenho, AutoCad, etc., noções de 
elaboração de plantas de loteamentos, cálculo de áreas por meio de processos gráfico e(ou) analítico). 
Noções de Topografia: conceito; planimetria e altimetria, topologia; unidades de medidas - lineares, 
angulares, superfície; prática instrumental. Prática de campo (caderneta de campo, croquis, teodolito, 
trena e balisas); avaliação de superfícies; cálculo analíticos de coordenadas - altimétrico e plani-
altimétrico; triangulação topográfica; conhecimentos de equipamentos para topografia automatizada. Lei 
Orgânica Municipal do Município de Holambra, Código de Postura: Lei Complementar nº 049 de 
07/07/1995 e suas alterações e Código  de Obras: Lei Complementar nº 120 de 26/12/2001. Disponíveis 
no endereço eletrônico www.camaraholambra.com.br 

Instrutor de 
Informática 

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; 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 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PORTUGUÊS: 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. 

Arquiteto 

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 
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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. Normas técnicas. Conhecimentos de programas em CAD. Lei Orgânica 
Municipal do Município de Holambra, Código de Postura: Lei Complementar nº 049 de 07/07/1995 e suas 
alterações e Código  de Obras: Lei Complementar nº 120 de 26/12/2001. Disponíveis no endereço 
eletrônico www.camaraholambra.com.br 

Biólogo 

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção 
Básica – Estratégia de Saúde da Família;  Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; 
Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e 
estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da 
Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 
2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Teorias da origem da vida. Classificação dos seres 
vivos. Estrutura e composição da célula. Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade; trocas 
genéticas. Introdução à microbiologia e sua importância em engenharia ambiental. Bactérias, fungos e 
vermes. Microorganismos e sua identificação. Microbiologia médica, sanitária e de alimentos. Botânica; 
diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão 
ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos. Microbiologia ambiental. Microorganismos como 
indicadores de poluição. Laudos, pareceres e relatórios. Perícias e avaliações. 

Engenheiro 
Civil 

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. Lei Orgânica Municipal do Município de Holambra, 
Código de Postura: Lei Complementar nº 049 de 07/07/1995 e suas alterações e Código  de Obras: Lei 
Complementar nº 120 de 26/12/2001. Disponíveis no endereço eletrônico www.camaraholambra.com.br 

Médico do 
Trabalho 

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção 
Básica – Estratégia de Saúde da Família;  Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; 
Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e 
estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da 
Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 
2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Administração e Planejamento, Biestatística, 
Epidemiologia Ocupacional, Ergonomia, Ética em Saúde e Trabalho, Higiene do Trabalho, Introdução à 
Saúde dos Trabalhadores, Legislação em Saúde do Trabalhador, Metodologia de Pesquisa, Módulo: 
Atividades práticas no 1º ano do Curso, Organização de Serviços de Saúde do Trabalhador, Organização do 
Trabalho e Saúde, Patologia do Trabalho: os agentes físicos no trabalho, Patologia do Trabalho: os agentes 
químicos no trabalho, Patologia do Trabalho: outros agentes no trabalho, Perícias em Saúde e Trabalho, 
Práticas Supervisionadas em Medicina do Trabalho, Promoção da Saúde dos Trabalhadores, Readaptação e 
Retorno ao Trabalho, Saúde Ambiental, Saúde Mental e Trabalho, Segurança do Trabalho, Seminários em 
Medicina do Trabalho, Sociologia do Trabalho, Toxicologia, Vigilância em Saúde e Trabalho. 

Pregoeiro 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (20 QUESTÕES) Legislação que trata das licitações da Lei nº 8.666/93 e 
Lei nº 10.520/02, decretos e regulamentos específicos; Base Legal: Princípios Aplicáveis ao Pregão; 
Vantagens do Pregão; Designação do Pregoeiro/Equipe de apoio; Perfil do Pregoeiro; Atribuições da 
Autoridade Competente e do Pregoeiro; Fase Preparatória do Pregão Presencial e Eletrônico; 
Fase Externa do Pregão Presencial e Eletrônico; Recursos no Pregão; Adjudicação/Homologação; 
Penalidades; Elaboração do Edital do Pregão. 
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Psicólogo 

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção 

Básica – Estratégia de Saúde da Família;  Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; 
Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e 
estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da 
Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 
2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (20 questões) 
Doenças Mentais: Psicopatologia (Neuroses - Psicoses e Perversão); Avaliação (Testagem - Diagnóstico - 
Estudo de Caso - Relatório); Terapia Familiar Sistêmica; Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos 
de avaliação: critérios de avaliação e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na 
prática sociocomunitária. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: 
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adultos. Saúde coletiva: Políticas de 
saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Trabalho com grupos comunitários; Visita 
domiciliar, elaboração de relatório e parecer. Psicologia organizacional (Teorias psicológicas aplicadas à 
organização; O indivíduo nas organizações; Clima e cultura organizacional; Motivação; Liderança; Teorias e 
técnicas grupais; Funcionamento e fases do grupo; Papéis; Comunicação e Conflito; Acompanhamento e 
Avaliação de desempenho de pessoal, Treinamento, Recrutamento, Seleção e desenvolvimento de RH). 
Teorias (Abordagens) e Técnicas Psicoterapicas – (Adolescente, adulto, infantil, casal), Avaliação, 
entrevista, anamnese e intervenções. Processo psicodiagnóstico 

Terapeuta 
Ocupacional 

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção 
Básica – Estratégia de Saúde da Família;  Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; 
Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e 
estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da 
Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 
28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 
2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em 
equipe. Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. 
Tópicos em saúde mental e reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em 
saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no trabalho das pessoas em 
situação de desvantagem. Saúde mental da criança. Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e 
recursos terapêuticos em terapia ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais e 
ambientais. Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. 
Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas. Princípios básicos do 
tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades; Programa de tratamento; Cinesiologia 
aplicada (grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); Reeducação 
muscular; facilitação neuromuscular, proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); Tratamento da 
coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez 

articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da 
mobilidade articular; Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene, 
alimentação, vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida prática: AVPs; próteses, órteses e 
adaptações (finalidades e tipos); Terapia Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético: 
Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional Neuropediátrica; Terapia Ocupacional 
Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. 
Terapia Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de 
Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias; 
psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e drogas; 
distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial. Temas Transversais. 

 


