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ERRATA 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2022 - EDITAL Nº. 052/2022 
 

O Prefeito Municipal de Tarumã, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Processo Seletivo nº 002/2022, 
para fazer constar que:  

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

COZINHEIRO, INSPETOR DE ALUNOS, 
MOTORISTA e VISITADOR SANITÁRIO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. 
Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Resolução de situações-
problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Notícias nacionais e internacionais referentes a 
temas sócio/econômico/político/cultural, veiculados 
pela imprensa nos últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 
Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

COZINHEIRO 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs: noções 
sobre ação dos microrganismos, contaminação e 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

COZINHEIRO, INSPETOR DE ALUNOS, 
MOTORISTA e VISITADOR SANITÁRIO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. 
Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Resolução de situações-
problema. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 
Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

COZINHEIRO 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs: 
noções sobre ação dos microrganismos, 
contaminação e transmissão de doenças pelos 
alimentos. Noções básicas de nutrição: alimentação 
saudável. Conhecimentos sobre higiene e 
manipulação de alimentos; sobre higiene pessoal; 
saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de 
trabalho. Conhecimentos sobre higiene e limpeza, 
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transmissão de doenças pelos alimentos. Noções 
básicas de nutrição: alimentação saudável. 
Conhecimentos sobre higiene e manipulação de 
alimentos; sobre higiene pessoal; saúde corporal e 
cuidado pessoal no ambiente de trabalho. 
Conhecimentos sobre higiene e limpeza, manutenção 
e organização dos utensílios e equipamentos de 
cozinha e áreas afins. 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. Procedimentos para economia de 
energia elétrica e água. Ética profissional. Segurança 
no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s. Outras questões compatíveis as 
atividades e atribuições especificas do cargo/função. 

 

INSPETOR DE ALUNOS 

Deveres e obrigação do inspetor de alunos. Disciplina 
e vigilância dos alunos. Hierarquia na escola. 
Controle e movimentação do aluno. Orientação aos 
alunos quanto as normas da Escola. Controle e 
movimento dos alunos nas imediações da Escola. 
Colaborar na instrução e divulgação de avisos. 
Observar e orientar os setores, sobre o 
comportamento dos alunos. Apoio aos professores. 
Colaboração nas atividades               extra–classe. 
Primeiros socorros aos alunos. Outras tarefas 
auxiliares. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 
Estadual nº 9.760 de 24/09/1997 que dispõe sobre a 
proibição de fumar nas escolas. Telefones de 
emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros. 

 

MOTORISTA 

Legislação de trânsito baseada no novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Regras gerais para a circulação 
de veículos no perímetro urbano, estradas e rodovias. 
Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. 
Registro e licenciamento de veículos. Condutores de 
veículos – deveres e proibições. As infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. 
Operação e manutenção de veículos. Noções básicas 
de mecânica e sistema elétrico automotivo. Tipos de 
acidentes e primeiros socorros em acidentes de 
trânsito. Circulação urbana e trânsito. Direção 
defensiva. Aquaplanagem. Conhecimentos sobre 
segurança do trabalho. Primeiros socorros. Proteção 
ao Meio Ambiente e Cidadania. 
 
VISITADOR SANITÁRIO 
 
Doenças Transmissíveis; Visita Domiciliar; Trabalho 
de Grupo; Testes Imunológicos; Notificação de 
Doenças Transmissíveis; Orientação a Clientela com 

manutenção e organização dos utensílios e 
equipamentos de cozinha e áreas afins. 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. 
Procedimentos para economia de energia elétrica e 
água. Ética profissional. Segurança no trabalho e 
uso de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s. Outras questões compatíveis as atividades e 
atribuições especificas do cargo/função. 

 

INSPETOR DE ALUNOS 

Deveres e obrigação do inspetor de alunos. 
Disciplina e vigilância dos alunos. Hierarquia na 
escola. Controle e movimentação do aluno. 
Orientação aos alunos quanto as normas da Escola. 
Controle e movimento dos alunos nas imediações 
da Escola. Colaborar na instrução e divulgação de 
avisos. Observar e orientar os setores, sobre o 
comportamento dos alunos. Apoio aos professores. 
Colaboração nas atividades               extra–classe. 
Primeiros socorros aos alunos. Outras tarefas 
auxiliares. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei Estadual nº 9.760 de 24/09/1997 que dispõe 
sobre a proibição de fumar nas escolas. Telefones 
de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. 

 

MOTORISTA 

Legislação de trânsito baseada no novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Regras gerais para a circulação 
de veículos no perímetro urbano, estradas e 
rodovias. Os sinais de trânsito, segurança e 
velocidade. Registro e licenciamento de veículos. 
Condutores de veículos – deveres e proibições. As 
infrações à legislação de trânsito, penalidades e 
recursos. Operação e manutenção de veículos. 
Noções básicas de mecânica e sistema elétrico 
automotivo. Tipos de acidentes e primeiros socorros 
em acidentes de trânsito. Circulação urbana e 
trânsito. Direção defensiva. Aquaplanagem. 
Conhecimentos sobre segurança do trabalho. 
Primeiros socorros. Proteção ao Meio Ambiente e 
Cidadania. 
 
VISITADOR SANITÁRIO 
 
Doenças Transmissíveis; Visita Domiciliar; Trabalho 
de Grupo; Testes Imunológicos; Notificação de 
Doenças Transmissíveis; Orientação a Clientela 
com relação aos objetivos e serviços prestados pelo 
Centro de Saúde; Avaliações das visitas 
domiciliares; Noções sobre Epidemiologia; Noções 
sobre Intoxicação por Agrotóxicos; Saúde do 
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relação aos objetivos e serviços prestados pelo 
Centro de Saúde; Avaliações das visitas domiciliares; 
Noções sobre Epidemiologia; Noções sobre 
Intoxicação por Agrotóxicos; Saúde do Escolar; 
Vacinação; Higiene; Alimentação; Conhecimentos 
básicos de informática, sistema operacional Linux e 
pacote Libre Office. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
CENTRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PSF LAGOS/ÁRVORES, AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE PSF DOURADOS, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF PÁSSAROS, 
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL, ATENDENTE 
DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM E EDUCADOR SOCIAL. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos 
e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e 
acentuação. Articulação do texto: coesão e 
coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da 
oração. Processos de coordenação e subordinação. 
Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes 
verbais. Flexão nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e 
transformação de estruturas. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 
1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Resolução de situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Fatos contemporâneos relacionados à Política, 
Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, 
Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 
Geografia (Brasil e Mundo), divulgados na mídia local 
e/ou nacional até a data de publicação deste Edital. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Escolar; Vacinação; Higiene; Alimentação; 
Conhecimentos básicos de informática, sistema 
operacional Linux e pacote Libre Office. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
CENTRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PSF LAGOS/ÁRVORES, AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE PSF DOURADOS, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF PÁSSAROS, 
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL, 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM E EDUCADOR 
SOCIAL. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Argumentação. 
Pressupostos e subentendidos. Níveis de 
linguagem. Ortografia e acentuação. Articulação do 
texto: coesão e coerência. Classes de palavras. 
Sintaxe. Termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. Discurso direto e 
indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. 
Pontuação. Equivalência e transformação de 
estruturas. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. 
Juro simples. Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução 
de situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF CENTRO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
LAGOS/ÁRVORES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
DOURADOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
PÁSSAROS 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e 
instrumentos. Intersetorialidade: conceito e relevância 
para o trabalho no território. Território: conceito, 
localização espacial, capacidade de observação e 
planejamento, vulnerabilidade, cartografia e ambiente 
físico e social. Ações Educativas: amamentação, 
prevenção de drogas, doenças crônicas, nutrição, 
planejamento familiar, educação sexual e prevenção 
de DST/AIDS, Conhecimentos básicos de 
informática, sistema operacional Linux e pacote Libre 
Office. 

 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 

Educação e Sociedade. O desenvolvimento da 
criança e do adolescente. Relações entre família e 
escola. Cuidados e atenção com crianças e 
adolescentes. Interação Escola X Família. Cuidados 
com o ambiente de trabalho: Noções de segurança 
e higiene do trabalho. Ergonomia. Primeiros 
socorros e prevenção de acidentes. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. 

 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de 
arquivo; Preparo e manutenção das salas de 
atendimento com suprimento do material 
necessário; Isolamento no campo operatório; 
Manipulação e classificação de materiais 
odontológicos; Revelação e montagem de 
radiografias intra-orais; Preparo do paciente para o 
atendimento; Auxílio no atendimento: 
instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de 
higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação 
de métodos preventivos para controle de cárie 
dental e doenças periodontais; Orientação ao 
paciente sobre higiene bucal. Confecção de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
CENTRO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
LAGOS/ÁRVORES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
DOURADOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
PÁSSAROS 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e 
instrumentos. Intersetorialidade: conceito e 
relevância para o trabalho no território. Território: 
conceito, localização espacial, capacidade de 
observação e planejamento, vulnerabilidade, 
cartografia e ambiente físico e social. Ações 
Educativas: amamentação, prevenção de drogas, 
doenças crônicas, nutrição, planejamento familiar, 
educação sexual e prevenção de DST/AIDS, 
Conhecimentos básicos de informática, sistema 
operacional Linux e pacote Libre Office. 

 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 

Educação e Sociedade. O desenvolvimento da 
criança e do adolescente. Relações entre família e 
escola. Cuidados e atenção com crianças e 
adolescentes. Interação Escola X Família. 
Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de 
segurança e higiene do trabalho. Ergonomia. 
Primeiros socorros e prevenção de acidentes. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Recepção do Paciente: ficha clínica, organização 
de arquivo; Preparo e manutenção das salas de 
atendimento com suprimento do material 
necessário; Isolamento no campo operatório; 
Manipulação e classificação de materiais 
odontológicos; Revelação e montagem de 
radiografias intra-orais; Preparo do paciente para o 
atendimento; Auxílio no atendimento: 
instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico 
de higiene bucal junto a cadeira operatória; 
Aplicação de métodos preventivos para controle 
de cárie dental e doenças periodontais; Orientação 
ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de 
modelos em gesso; Esterilização de Material; 
Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma 
clínica odontológica e dos equipamentos, 
instrumentais e materiais nela utilizados; 
Instrumentação de Materiais; Conhecimentos 
básicos de informática, sistema operacional Linux 
e pacote Libre Office. 
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modelos em gesso; Esterilização de Material; 
Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma 
clínica odontológica e dos equipamentos, 
instrumentais e materiais nela utilizados; 
Instrumentação de Materiais; Conhecimentos 
básicos de informática, sistema operacional Linux e 
pacote Libre Office. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 
Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São Paulo; 
Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da Mulher, 
Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde 
da Pessoa com Deficiência; Trabalho em equipe; 
Sinais Vitais; Fundamentos de Enfermagem; 
Biossegurança; Técnicas Fundamentais de 
Enfermagem; Primeiros Socorros; Urgências e 
Emergências em Enfermagem.  

 
EDUCADOR SOCIAL 
 
Conhecimentos Específicos: LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); 
PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; 
NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109 de 11 
de novembro de 2009); SINASE – Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 – 
ECA –Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho 
Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da 
População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

ANALISTA CONTABIL, AUDITOR FISCAL, 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 
Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São 
Paulo; Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da 
Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, 
Saúde da Pessoa com Deficiência; Trabalho em 
equipe; Sinais Vitais; Fundamentos de 
Enfermagem; Biossegurança; Técnicas 
Fundamentais de Enfermagem; Primeiros Socorros; 
Urgências e Emergências em Enfermagem.  

 
EDUCADOR SOCIAL 
 
Conhecimentos Específicos: LOAS – Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); 
PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência 
Social; NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social; Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); 
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-
educativo. Lei nº 8.069/1990 – ECA –Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho 
Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da 
População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

ANALISTA CONTABIL, AUDITOR FISCAL, 
ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA 
ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
PSICOPEDAGOGO E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. 
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ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA 
ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
PSICOPEDAGOGO E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos 
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. Figuras de linguagem: figuras de 
som, figuras de construção e figuras de palavras ou 
semânticas. 

 

MATEMÁTICA 

Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 
ou radiciação com números reais, nas suas possíveis 
representações. Mínimo múltiplo comum. Máximo 
divisor comum; Porcentagem. Razão e proporção. 
Regra de três simples ou composta. Equações do 1.º 
ou do 2º graus. Sistema de equações do 1.º grau. 
Grandezas e medidas – quantidade, tempo, 
comprimento, superfície, capacidade e massa. 
Relação entre grandezas – tabela ou gráfico. 
Tratamento da informação – médias aritméticas. 
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, 
perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de 
Tales. Probabilidade. Juro simples e composto. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Fatos contemporâneos relacionados à Política, 
Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, 
Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 
Geografia (Brasil e Mundo), divulgados na mídia local 
e/ou nacional nos últimos dois anos, até a data de 
publicação deste Edital. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos 
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. Figuras de linguagem: figuras de 
som, figuras de construção e figuras de palavras ou 
semânticas. 

 

MATEMÁTICA 

Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação ou radiciação com números reais, nas 
suas possíveis representações. Mínimo múltiplo 
comum. Máximo divisor comum; Porcentagem. 
Razão e proporção. Regra de três simples ou 
composta. Equações do 1.º ou do 2º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Grandezas e medidas – 
quantidade, tempo, comprimento, superfície, 
capacidade e massa. Relação entre grandezas – 
tabela ou gráfico. Tratamento da informação – 
médias aritméticas. Noções de Geometria – forma, 
ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de 
Pitágoras ou de Tales. Probabilidade. Juro simples 
e composto. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ANALISTA CONTÁBIL 

CONTABILIDADE GERAL: Contabilidade: Conceito; 
Objeto; Finalidade. Contas:  Conceito; Teorias; 
Função; Natureza das contas. Noções sobre 
Regime de Competência e Regime de Caixa. 
Noções sobre origem e aplicação de recursos. 
Escrituração: Sistema de partidas dobradas; Erros 
de escrituração e suas correções. Estrutura, 
características e forma de apresentação de 
demonstrações contábeis pela legislação societária 
e pelos pronunciamentos Técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Demonstração 
dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ANALISTA CONTÁBIL 

CONTABILIDADE GERAL: Contabilidade: Conceito; 
Objeto; Finalidade. Contas:  Conceito; Teorias; 
Função; Natureza das contas. Noções sobre Regime 
de Competência e Regime de Caixa. Noções sobre 
origem e aplicação de recursos. Escrituração: 
Sistema de partidas dobradas; Erros de escrituração 
e suas correções. Estrutura, características e forma 
de apresentação de demonstrações contábeis pela 
legislação societária e pelos pronunciamentos 
Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Demonstração dos fluxos de caixa (métodos 
direto e indireto). Balanço patrimonial. Demonstração 
do resultado do exercício. Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. Notas Explicativas. 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro. Disponibilidades – 
caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, classificação 
e critérios de avaliação. Contas a receber: Conceito, 
conteúdo e critérios contábeis. Estoques: Conceito, 
conteúdo e classificação.  Despesas antecipadas: 
Conceito, conteúdo, classificação e critérios de 
avaliação. Realizável a longo prazo (não circulante): 
Conceito e classificação; Ajuste a valor presente; 
Cálculo e contabilização de contas ativas e passivas. 
Instrumentos financeiros: Aspectos conceituais, 
reconhecimento, mensuração e evidenciação. 
Mensuração do valor justo: Definição de valor justo; 
Valor justo; Aplicação para ativos, passivos e 
instrumentos patrimoniais; Técnicas de avaliação do 
valor justo. Ativo Imobilizado: Conceituação, 
classificação e conteúdo das contas; Critérios de 
avaliação e mensuração do ativo imobilizado; 
Depreciação, exaustão e amortização. Ativos 
intangíveis: Aspectos conceituais, definição, 
reconhecimento e mensuração; Goodwill. Redução 
ao valor recuperável de ativos: Definições, 
identificação, reconhecimento, mensuração e 
divulgação. Passivo exigível: Conceitos gerais, 
avaliação, reconhecimento, mensuração e conteúdo 
do passivo. Fornecedores, obrigações fiscais e outras 
obrigações. Empréstimos e financiamentos. 
Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes. Patrimônio Líquido: Capital Social; 
Reservas de capital; Ajustes de avaliação patrimonial; 
Reservas de lucros; Ações em tesouraria; Prejuízos 
acumulados; Dividendos.  Combinação de negócios, 
conceitos sobre fusão, incorporação e cisão. 
Despesas e outros resultados das operações 
continuadas. Conceitos básicos de análise de 
balanços e demonstrações financeiras. Conceitos 
básicos de atuária.  

CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios de 
contabilidade sob a perspectiva do setor público. 

Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do 
exercício. Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados. Notas Explicativas. Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro. Disponibilidades – 
caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, 
classificação e critérios de avaliação. Contas a 
receber: Conceito, conteúdo e critérios contábeis. 
Estoques: Conceito, conteúdo e classificação.  
Despesas antecipadas: Conceito, conteúdo, 
classificação e critérios de avaliação. Realizável a 
longo prazo (não circulante): Conceito e 
classificação; Ajuste a valor presente; Cálculo e 
contabilização de contas ativas e passivas. 
Instrumentos financeiros: Aspectos conceituais, 
reconhecimento, mensuração e evidenciação. 
Mensuração do valor justo: Definição de valor justo; 
Valor justo; Aplicação para ativos, passivos e 
instrumentos patrimoniais; Técnicas de avaliação do 
valor justo. Ativo Imobilizado: Conceituação, 
classificação e conteúdo das contas; Critérios de 
avaliação e mensuração do ativo imobilizado; 
Depreciação, exaustão e amortização. Ativos 
intangíveis: Aspectos conceituais, definição, 
reconhecimento e mensuração; Goodwill. Redução 
ao valor recuperável de ativos: Definições, 
identificação, reconhecimento, mensuração e 
divulgação. Passivo exigível: Conceitos gerais, 
avaliação, reconhecimento, mensuração e conteúdo 
do passivo. Fornecedores, obrigações fiscais e 
outras obrigações. Empréstimos e financiamentos. 
Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes. Patrimônio Líquido: Capital Social; 
Reservas de capital; Ajustes de avaliação 
patrimonial; Reservas de lucros; Ações em 
tesouraria; Prejuízos acumulados; Dividendos.  
Combinação de negócios, conceitos sobre fusão, 
incorporação e cisão. Despesas e outros resultados 
das operações continuadas. Conceitos básicos de 
análise de balanços e demonstrações financeiras. 
Conceitos básicos de atuária.  

CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios de 
contabilidade sob a perspectiva do setor público. 
Sistema de Contabilidade Federal. Conceituação, 
objeto e campo de aplicação. Composição do 
patrimônio público: Patrimônio público; Ativo; 
Passivo; Saldo patrimonial. Variações patrimoniais: 
Qualitativas; Quantitativas; Receita e despesa sob o 
enfoque patrimonial; Realização da variação 
patrimonial; Resultado patrimonial.  Mensuração de 
ativos: Ativo imobilizado; Ativo intangível; 
Reavaliação e redução ao valor recuperável; 
Depreciação, amortização e exaustão. Mensuração 
de passivos: Provisões; Passivos contingentes.  
Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. Sistema de custos: Aspectos legais 
do sistema de custos; Ambiente da informação de 
custos; Características da informação de custos; 
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Sistema de Contabilidade Federal. Conceituação, 
objeto e campo de aplicação. Composição do 
patrimônio público: Patrimônio público; Ativo; 
Passivo; Saldo patrimonial. Variações patrimoniais: 
Qualitativas; Quantitativas; Receita e despesa sob o 
enfoque patrimonial; Realização da variação 
patrimonial; Resultado patrimonial.  Mensuração de 
ativos: Ativo imobilizado; Ativo intangível; 
Reavaliação e redução ao valor recuperável; 
Depreciação, amortização e exaustão. Mensuração 
de passivos: Provisões; Passivos contingentes.  
Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. Sistema de custos: Aspectos legais do 
sistema de custos; Ambiente da informação de 
custos; Características da informação de custos; 
Terminologia de custos. Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP). Demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público: Balanço orçamentário; 
Balanço financeiro; Demonstração das variações 
patrimoniais; Balanço patrimonial; Demonstração dos 
fluxos de caixa; Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido; Notas explicativas às 
demonstrações contábeis; Consolidação das 
demonstrações contábeis. Transações no setor 
público. Despesa pública: Conceito, etapas, estágios 
e categorias econômicas. Receita pública: Conceito, 
etapas, estágios e categorias econômicas. Execução 
orçamentária e financeira. Suprimento de Fundos.  

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA: Princípios 
constitucionais tributários. Tributos: conceitos, 
espécies e elementos fundamentais. ICMS. Imposto 
sobre a herança (ITD) 4 ISS. PIS/PASEP e COFINS. 
Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). 
Contribuição social sobre o lucro líquido. Imposto de 
renda retido na fonte (IRRF). Lucro presumido. Lucro 
real. Lucro arbitrado. Participações governamentais.  

 

AUDITOR FISCAL 

Normas de auditoria: normas relativas à execução 
dos trabalhos. Normas relativas à Opinião do auditor. 
Código de ética e padrões de auditoria. Normas 
emanadas pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários; CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade e IBRACON – Instituto Brasileiro dos 
Auditores Independentes do Brasil e demais órgãos 
regulamentadores de auditoria. Normas Brasileiras 
para o exercício de Auditoria Interna: independência, 
competência profissional, âmbito de trabalho, 
execução do trabalho e administração da área de 
auditoria interna. Fundamentos da auditoria: origem, 
natureza e aplicação - Conceitos, modalidades, tipos 
e formas. Auditoria interna e externa. Auditoria 
Governamental: formas e tipos. Auditoria 
Operacional, Auditoria de Contas e Auditoria de 
Gestão. Processo de Auditorias: Planejamento dos 
trabalhos. Execução dos trabalhos (programas de 
auditoria, papéis de trabalho, testes de auditoria, 

Terminologia de custos. Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público (PCASP). Demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público: Balanço 
orçamentário; Balanço financeiro; Demonstração 
das variações patrimoniais; Balanço patrimonial; 
Demonstração dos fluxos de caixa; Demonstração 
das mutações do patrimônio líquido; Notas 
explicativas às demonstrações contábeis; 
Consolidação das demonstrações contábeis. 
Transações no setor público. Despesa pública: 
Conceito, etapas, estágios e categorias 
econômicas. Receita pública: Conceito, etapas, 
estágios e categorias econômicas. Execução 
orçamentária e financeira. Suprimento de Fundos.  

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA: Princípios 
constitucionais tributários. Tributos: conceitos, 
espécies e elementos fundamentais. ICMS. Imposto 
sobre a herança (ITD) 4 ISS. PIS/PASEP e 
COFINS. Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). 
Contribuição social sobre o lucro líquido. Imposto de 
renda retido na fonte (IRRF). Lucro presumido. 
Lucro real. Lucro arbitrado. Participações 
governamentais.  

 

AUDITOR FISCAL 

Normas de auditoria: normas relativas à execução 
dos trabalhos. Normas relativas à Opinião do 
auditor. Código de ética e padrões de auditoria. 
Normas emanadas pela CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários; CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade e IBRACON – Instituto Brasileiro dos 
Auditores Independentes do Brasil e demais órgãos 
regulamentadores de auditoria. Normas Brasileiras 
para o exercício de Auditoria Interna: 
independência, competência profissional, âmbito de 
trabalho, execução do trabalho e administração da 
área de auditoria interna. Fundamentos da auditoria: 
origem, natureza e aplicação - Conceitos, 
modalidades, tipos e formas. Auditoria interna e 
externa. Auditoria Governamental: formas e tipos. 
Auditoria Operacional, Auditoria de Contas e 
Auditoria de Gestão. Processo de Auditorias: 
Planejamento dos trabalhos. Execução dos 
trabalhos (programas de auditoria, papéis de 
trabalho, testes de auditoria, amostragem estatística 
em auditoria). Materialidade, relevância e risco em 
auditoria. Evidência em auditoria. Técnicas e 
procedimentos de auditoria. Relatórios e pareceres 
de auditoria. Controle internos: origem, 
desenvolvimento e definições. Exigências 
constitucionais. Controles internos e riscos. 
Princípios para avaliação de sistemas de controle 
internos. Importância e princípios dos controles 
internos. Elementos e classificações dos controles 
internos. Princípios para avaliação de sistemas de 
controles internos. Importância e princípios dos 
controles internos. Elementos e classificação dos 
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amostragem estatística em auditoria). Materialidade, 
relevância e risco em auditoria. Evidência em 
auditoria. Técnicas e procedimentos de auditoria. 
Relatórios e pareceres de auditoria. Controle 
internos: origem, desenvolvimento e definições. 
Exigências constitucionais. Controles internos e 
riscos. Princípios para avaliação de sistemas de 
controle internos. Importância e princípios dos 
controles internos. Elementos e classificações dos 
controles internos. Princípios para avaliação de 
sistemas de controles internos. Importância e 
princípios dos controles internos. Elementos e 
classificação dos controles internos. Controles 
administrativos, controles contábeis, controles de 
prevenção, controles de detecção. O controle interno 
na administração pública. Lei Orgânica do Município. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na contemporaneidade: o trabalho 
do assistente social na Educação; Serviço Social e 
educação; Serviço Social e transformação 
profissional; Assistência estudantil; Questão social e 
suas manifestações na contemporaneidade; 
Instrumentalidade do serviço Social: estudo de caso, 
técnicas de entrevista, elaboração de relatório, laudos 
e pareceres; Estatuto da criança e do adolescente 
(Lei n° 8.069/90); Código de ética do Assistente 
Social; Lei que regulamenta a profissão do Assistente 
Social (Lei Federal n° 8.662/93); Constituição Federal 
da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei Federal 
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 
organização da Assistência Social. Sistema Único de 
Assistência Social. Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS; Norma Operacional Básica – 
NOB/SUAS Resolução n° 33, de 12 de dezembro de 
2012, a nova NOB/SUAS. Lei Federal 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

A educação pública como instrumento de inclusão 
social. O Projeto Político Pedagógico da escola – 
conceito, caracterização, elaboração e execução. O 
trabalho escolar e o processo educacional. O 
desenvolvimento da aprendizagem enquanto 
instrumento de inclusão. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e 
habilidades. A interdisciplinaridade e a 
contextualização dos currículos. Os processos de 
avaliação da aprendizagem. A organização dos 
tempos e dos espaços escolares. A articulação 
escola/família no processo educativo. As políticas 
públicas e a reforma das estratégias educacionais. 

 

DIRETOR DE ESCOLA  

Educação como direito humano. Gestão escolar 

controles internos. Controles administrativos, 
controles contábeis, controles de prevenção, 
controles de detecção. O controle interno na 
administração pública. Lei Orgânica do Município. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na contemporaneidade: o trabalho 
do assistente social na Educação; Serviço Social e 
educação; Serviço Social e transformação 
profissional; Assistência estudantil; Questão social e 
suas manifestações na contemporaneidade; 
Instrumentalidade do serviço Social: estudo de 
caso, técnicas de entrevista, elaboração de 
relatório, laudos e pareceres; Estatuto da criança e 
do adolescente (Lei n° 8.069/90); Código de ética 
do Assistente Social; Lei que regulamenta a 
profissão do Assistente Social (Lei Federal n° 
8.662/93); Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil de 1988; Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS – Lei Federal n° 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 
organização da Assistência Social. Sistema Único 
de Assistência Social. Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS; Norma Operacional 
Básica – NOB/SUAS Resolução n° 33, de 12 de 
dezembro de 2012, a nova NOB/SUAS. Lei Federal 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

A educação pública como instrumento de inclusão 
social. O Projeto Político Pedagógico da escola – 
conceito, caracterização, elaboração e execução. O 
trabalho escolar e o processo educacional. O 
desenvolvimento da aprendizagem enquanto 
instrumento de inclusão. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e 
habilidades. A interdisciplinaridade e a 
contextualização dos currículos. Os processos de 
avaliação da aprendizagem. A organização dos 
tempos e dos espaços escolares. A articulação 
escola/família no processo educativo. As políticas 
públicas e a reforma das estratégias educacionais. 

 

DIRETOR DE ESCOLA  

Educação como direito humano. Gestão escolar 
democrática. O papel da equipe gestora na escola 
pública. Participação da comunidade na gestão da 
escola pública. Família e escola. Projeto Político 
Pedagógico e os processos da gestão democrática. 
Qualidade social da educação. O caráter político e 
administrativo das práticas escolares. Execução de 
recursos públicos na/pela escola. Preconceito, 
discriminação e violência na escola. Indisciplina 
escolar. Diversidade cultural. Currículos e 
programas. A criança, o adolescente, o jovem e o 
adulto na escola. Organização dos tempos na 
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democrática. O papel da equipe gestora na escola 
pública. Participação da comunidade na gestão da 
escola pública. Família e escola. Projeto Político 
Pedagógico e os processos da gestão democrática. 
Qualidade social da educação. O caráter político e 
administrativo das práticas escolares. Execução de 
recursos públicos na/pela escola. Preconceito, 
discriminação e violência na escola. Indisciplina 
escolar. Diversidade cultural. Currículos e programas. 
A criança, o adolescente, o jovem e o adulto na 
escola. Organização dos tempos na escola. 

 

ENFERMEIRO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - Técnica 
básica de enfermagem; Metodologia do processo de 
enfermagem; Assistência de enfermagem à 
necessidade terapêutica: métodos, cálculos, vias e 
cuidados na administração de medicamentos e 
soluções; Oxigenoterapia; Alimentação enteral. 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - Assistência 
de enfermagem nas emergências: acolhimento com 
avaliação e classificação de risco, intoxicações, 
hemorragias, reação anafilática, desidratação, 
queimaduras, comas, afogamentos, hipotermia, 
fraturas, traumatismos cranioencefálicos, abdominais 
e torácicos. Assistência de enfermagem nas afecções 
cirúrgicas, pós-operatório e complicações; Segurança 
do paciente; Assistência de enfermagem: ao paciente 
idoso, portador de diabetes, hipertensão e 
ostomizado; Prevenção e controle de feridas agudas 
e crônicas; Limpeza e desinfecção de áreas 
hospitalares; Central de Material e Esterilização: 
procedimentos técnicos de desinfecção, esterilização 
e antissepsia de artigos hospitalares; Controle de 
qualidade e validação do processo de esterilização. 

ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA – Atuação do 
enfermeiro na prevenção e promoção da saúde e no 
processo saúde-doença; Programas e Políticas 
Nacionais de Saúde: normas, princípios e diretrizes; 
Prevenção e controle das doenças crônicas não 
transmissíveis: hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes; Prevenção e controle de doenças 
infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente 
transmissíveis; Principais doenças de notificação 
compulsória; Imunização; Saúde Ambiental: 
abastecimento de água, destino de resíduos comuns, 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e 
controle de vetores. 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA – Avaliação das 
funções psíquicas; Psicopatologia e assistência de 
enfermagem nas demências, nos transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, transtornos de 
ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos alimentares; Assistência de enfermagem 
nas emergências psiquiátricas e nos transtornos 
relacionados a substâncias e transtornos aditivos; 

escola. 

 

ENFERMEIRO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - Técnica 
básica de enfermagem; Metodologia do processo de 
enfermagem; Assistência de enfermagem à 
necessidade terapêutica: métodos, cálculos, vias e 
cuidados na administração de medicamentos e 
soluções; Oxigenoterapia; Alimentação enteral. 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - Assistência 
de enfermagem nas emergências: acolhimento com 
avaliação e classificação de risco, intoxicações, 
hemorragias, reação anafilática, desidratação, 
queimaduras, comas, afogamentos, hipotermia, 
fraturas, traumatismos cranioencefálicos, 
abdominais e torácicos. Assistência de enfermagem 
nas afecções cirúrgicas, pós-operatório e 
complicações; Segurança do paciente; Assistência 
de enfermagem: ao paciente idoso, portador de 
diabetes, hipertensão e ostomizado; Prevenção e 
controle de feridas agudas e crônicas; Limpeza e 
desinfecção de áreas hospitalares; Central de 
Material e Esterilização: procedimentos técnicos de 
desinfecção, esterilização e antissepsia de artigos 
hospitalares; Controle de qualidade e validação do 
processo de esterilização. 

ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA – Atuação do 
enfermeiro na prevenção e promoção da saúde e no 
processo saúde-doença; Programas e Políticas 
Nacionais de Saúde: normas, princípios e diretrizes; 
Prevenção e controle das doenças crônicas não 
transmissíveis: hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes; Prevenção e controle de doenças 
infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente 
transmissíveis; Principais doenças de notificação 
compulsória; Imunização; Saúde Ambiental: 
abastecimento de água, destino de resíduos 
comuns, gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde e controle de vetores. 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA – Avaliação das 
funções psíquicas; Psicopatologia e assistência de 
enfermagem nas demências, nos transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, transtornos de 
ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos alimentares; Assistência de 
enfermagem nas emergências psiquiátricas e nos 
transtornos relacionados a substâncias e 
transtornos aditivos; Tratamento 
psicofarmacológico; Abuso físico e sexual de 
adultos e Reabilitação Psicossocial. 

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL – 
Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal e nutriz: planejamento familiar, 
pré-natal, parto, aborto, puerpério, aleitamento 
materno, gravidez na adolescência; Assistência de 
enfermagem na prevenção e tratamento dos 
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Tratamento psicofarmacológico; Abuso físico e sexual 
de adultos e Reabilitação Psicossocial. 

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL – Assistência 
de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal 
e nutriz: planejamento familiar, pré-natal, parto, 
aborto, puerpério, aleitamento materno, gravidez na 
adolescência; Assistência de enfermagem na 
prevenção e tratamento dos agravos à saúde da 
mulher: prevenção do câncer de colo de útero e 
mama, climatério e menopausa, violência sexual; 
Assistência de enfermagem ao neonato, criança e 
adolescente: cuidados de enfermagem com o recém-
nascido sadio e de alto risco, anormalidades e 
patologias do recém-nascido; Acompanhamento do 
processo de crescimento e desenvolvimento: o 
primeiro ano de vida, a idade pré-escolar, escolar e 
adolescência; Cuidados de enfermagem em 
Emergências pediátricas. 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM - 
Gerência de pessoal: cálculo, distribuição e 
dimensionamento de pessoal de enfermagem na 
atenção primária à saúde; Planejamento de unidade 
de enfermagem e de assistência especializada; 
Registros de enfermagem; Liderança; Metodologia de 
planejamento na enfermagem; Teorias e processos 
da administração; Sistema de informação em saúde; 
e Qualidade de vida no trabalho e a saúde do 
trabalhador de enfermagem. 

DEONTOLOGIA, ÉTICA DE ENFERMAGEM E 
LEGISLAÇÃO- Legislação de enfermagem; 
Responsabilidade legal do enfermeiro; Ética e a 
bioética na enfermagem; Anotações de enfermagem 
no exercício profissional; e Entidades nacionais de 
enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica; 
Política Nacional de Prevenção à Saúde; Legislação 
Lei 8080; Caderno de Atenção Básica: Programa 
Saúde da Família. 

 

NUTRICIONISTA 

Nutrição fundamental: digestão, biodisponibilidade, 
absorção, metabolismo de macronutrientes e 
micronutrientes. Necessidades nutricionais e 
deficiências. Avaliação nutricional: indicadores 
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. 
Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, 
circulatório, endócrino, respiratório e renal. 
Desnutrição e Obesidade. Nutrição materno-infantil. 
Nutrição da pessoa idosa. Alimentos: propriedades 
físico-químicas, tecnologia de alimentos, higiene, 
microbiologia e controle de qualidade. Técnica 
dietética: planejamento e aquisição de gêneros 
alimentícios; pré-preparo e preparo. Administração de 
serviços de alimentação e nutrição: planejamento, 
organização, controle e recursos humanos. 
Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, 
rotulagem, informação nutricional obrigatória, 

agravos à saúde da mulher: prevenção do câncer 
de colo de útero e mama, climatério e menopausa, 
violência sexual; Assistência de enfermagem ao 
neonato, criança e adolescente: cuidados de 
enfermagem com o recém-nascido sadio e de alto 
risco, anormalidades e patologias do recém-
nascido; Acompanhamento do processo de 
crescimento e desenvolvimento: o primeiro ano de 
vida, a idade pré-escolar, escolar e adolescência; 
Cuidados de enfermagem em Emergências 
pediátricas. 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM - 
Gerência de pessoal: cálculo, distribuição e 
dimensionamento de pessoal de enfermagem na 
atenção primária à saúde; Planejamento de unidade 
de enfermagem e de assistência especializada; 
Registros de enfermagem; Liderança; Metodologia 
de planejamento na enfermagem; Teorias e 
processos da administração; Sistema de informação 
em saúde; e Qualidade de vida no trabalho e a 
saúde do trabalhador de enfermagem. 

DEONTOLOGIA, ÉTICA DE ENFERMAGEM E 
LEGISLAÇÃO- Legislação de enfermagem; 
Responsabilidade legal do enfermeiro; Ética e a 
bioética na enfermagem; Anotações de enfermagem 
no exercício profissional; e Entidades nacionais de 
enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica; 
Política Nacional de Prevenção à Saúde; Legislação 
Lei 8080; Caderno de Atenção Básica: Programa 
Saúde da Família. 

 

NUTRICIONISTA 

Nutrição fundamental: digestão, biodisponibilidade, 
absorção, metabolismo de macronutrientes e 
micronutrientes. Necessidades nutricionais e 
deficiências. Avaliação nutricional: indicadores 
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. 
Dietoterapia e patologia dos sistemas 
gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório 
e renal. Desnutrição e Obesidade. Nutrição 
materno-infantil. Nutrição da pessoa idosa. 
Alimentos: propriedades físico-químicas, tecnologia 
de alimentos, higiene, microbiologia e controle de 
qualidade. Técnica dietética: planejamento e 
aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e 
preparo. Administração de serviços de alimentação 
e nutrição: planejamento, organização, controle e 
recursos humanos. Legislação de alimentos: boas 
práticas de fabricação, rotulagem, informação 
nutricional obrigatória, informação nutricional 
complementar e alimentos funcionais. Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição. Legislação 
profissional. 

PSICÓLOGO 

Fundamentos conceituais da Gestalt-terapia: 
Contato, awareness e ajustamento criativo. A clínica 
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informação nutricional complementar e alimentos 
funcionais. Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição. Legislação profissional. 

PSICÓLOGO 

Fundamentos conceituais da Gestalt-terapia: Contato, 
awareness e ajustamento criativo. A clínica gestáltica: 
relação terapêutica e compreensão diagnóstica. A 
base dialógica em psicoterapia. Psicanálise:  
Fundamentos da clínica psicanalítica. Conceitos 
fundamentais da psicanálise. Freud e a teoria da 
sexualidade. Freud e o processo civilizatório. 
Fundamentos da Terapia Cognitivo-Comportamental:  
Modelo comportamental: condicionamentos clássico 
e operante e análise funcional do comportamento. 
Modelo cognitivo: apresentação do funcionamento 
cognitivo, processamento cognitivo e distorções 
cognitivas. Esquemas e sistemas de crenças, 
Conceitualização cognitiva e metacognição. Modelo 
Cognitivo-comportamental e estratégias para 
tratamento dos transtornos afetivos, de ansiedade e 
de estresse.  Modelo Cognitivo-Comportamental e 
tratamento dos transtornos de personalidade. 
Psicopatologia: sintomatologia, síndromes e 
diagnóstico 

 

PSICOPEDAGOGO 

A especificidade e a conceituação da 
psicopedagogia. Contextualização da 
psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, âmbitos 
de atuação, interfaces com outras áreas; ética no 
trabalho psicopedagógico. Metodologia cientifica e 
produção do conhecimento. Filosofia das ciências: 
bases e epistemológicas da psicopedagogia. 
Sociologia: cultura, sociedade e ideologia, 
pensamento contemporâneo. Desenvolvimento sócio 
afetivo e implicações na aprendizagem; 
desenvolvimento cognitivo, aquisição de 
conhecimento e habilidades intelectuais. 
Desenvolvimento psicomotor e implicações na 
aprendizagem. Constituição do sujeito do 
conhecimento e aprendizagem (natureza e cultura). 
Aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita. 
Processos de pensamento logico-matemático. 
Aprendizagem e contexto sociais: família, escola, 
comunidade, organizações. Avaliação e intervenção 
psicopedagógico; fundamentos teóricos do 
atendimento psicopedagógico. Avaliação 
psicopedagógica da aprendizagem individual e grupal 
com utilização de instrumento próprios das 
psicopedagogias. Intervenção psicopedagógicos em 
diferentes contextos de aprendizagens. Informação 
da associação brasileira de psicopedagogia. 
Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. 
Didática geral. Metodologia de ensino. Psicologia da 
educação. Tendências pedagógicas. Tendências 
pedagógicas da arte na educação; relação 
ensino/escola/legislação. A teoria versus pratica em 

gestáltica: relação terapêutica e compreensão 
diagnóstica. A base dialógica em psicoterapia. 
Psicanálise:  Fundamentos da clínica psicanalítica. 
Conceitos fundamentais da psicanálise. Freud e a 
teoria da sexualidade. Freud e o processo 
civilizatório. Fundamentos da Terapia Cognitivo-
Comportamental:  Modelo comportamental: 
condicionamentos clássico e operante e análise 
funcional do comportamento. Modelo cognitivo: 
apresentação do funcionamento cognitivo, 
processamento cognitivo e distorções cognitivas. 
Esquemas e sistemas de crenças, Conceitualização 
cognitiva e metacognição. Modelo Cognitivo-
comportamental e estratégias para tratamento dos 
transtornos afetivos, de ansiedade e de estresse.  
Modelo Cognitivo-Comportamental e tratamento dos 
transtornos de personalidade. Psicopatologia: 
sintomatologia, síndromes e diagnóstico 

 

PSICOPEDAGOGO 

A especificidade e a conceituação da 
psicopedagogia. Contextualização da 
psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, âmbitos 
de atuação, interfaces com outras áreas; ética no 
trabalho psicopedagógico. Metodologia cientifica e 
produção do conhecimento. Filosofia das ciências: 
bases e epistemológicas da psicopedagogia. 
Sociologia: cultura, sociedade e ideologia, 
pensamento contemporâneo. Desenvolvimento 
sócio afetivo e implicações na aprendizagem; 
desenvolvimento cognitivo, aquisição de 
conhecimento e habilidades intelectuais. 
Desenvolvimento psicomotor e implicações na 
aprendizagem. Constituição do sujeito do 
conhecimento e aprendizagem (natureza e cultura). 
Aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita. 
Processos de pensamento logico-matemático. 
Aprendizagem e contexto sociais: família, escola, 
comunidade, organizações. Avaliação e intervenção 
psicopedagógico; fundamentos teóricos do 
atendimento psicopedagógico. Avaliação 
psicopedagógica da aprendizagem individual e 
grupal com utilização de instrumento próprios das 
psicopedagogias. Intervenção psicopedagógicos em 
diferentes contextos de aprendizagens. Informação 
da associação brasileira de psicopedagogia. 
Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. 
Didática geral. Metodologia de ensino. Psicologia da 
educação. Tendências pedagógicas. Tendências 
pedagógicas da arte na educação; relação 
ensino/escola/legislação. A teoria versus pratica em 
artes na escola. Metodologias e concepções do 
ensino de arte. Tendências pedagógicas da arte na 
educação. Arte aliada à bncc. Metodologia de 
ensino de arte; materiais de arte e educação 
inclusiva. 
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artes na escola. Metodologias e concepções do 
ensino de arte. Tendências pedagógicas da arte na 
educação. Arte aliada à bncc. Metodologia de ensino 
de arte; materiais de arte e educação inclusiva. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Ética e legislação em Terapia Ocupacional; SUS, 
políticas públicas de atenção em saúde. Reforma 
Psiquiátrica e Políticas de Saúde Mental. História e 
fundamentos teórico-metodológicos de Terapia 
Ocupacional. Atividades humanas: Análise de 
Atividade e Terapia Ocupacional. Avaliação em 
Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional em 
reabilitação física. Terapia Ocupacional em Saúde 
Mental. Terapia Ocupacional e dependência química. 
Terapia ocupacional no contexto hospitalar. Terapia 
ocupacional e o processo de envelhecimento. 
Trabalho em equipe. Processo terapêutico-
ocupacional. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Ética e legislação em Terapia Ocupacional; SUS, 
políticas públicas de atenção em saúde. Reforma 
Psiquiátrica e Políticas de Saúde Mental. História e 
fundamentos teórico-metodológicos de Terapia 
Ocupacional. Atividades humanas: Análise de 
Atividade e Terapia Ocupacional. Avaliação em 
Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional em 
reabilitação física. Terapia Ocupacional em Saúde 
Mental. Terapia Ocupacional e dependência 
química. Terapia ocupacional no contexto 
hospitalar. Terapia ocupacional e o processo de 
envelhecimento. Trabalho em equipe. Processo 
terapêutico-ocupacional. 
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Informações 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 
Vila Nova Santana – Assis/SP 
Site: www.fema.edu.br/concursos 
E-mail: concursos@fema.edu.br   
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CEP 19820-000  
Telefone/Fax: (18) 3373-4500  
Site: www.taruma.sp.gov.br 
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