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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015/PMA/DE 30 DE ABRIL DE 2015. 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Araruama/RJ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a divulgação dos 

Conteúdos Programáticos referente ao Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro 

de reserva, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro, conforme abaixo: 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ UTILIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Motorista, Motorista Categoria C, Motorista Categoria D e Monitor 
de Transporte Escolar. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Interpretação de textos. Vocabulário: sinônimos e antônimos. Divisão silábica. Ortografia: emprego de 
letras e uso de letras maiúsculas. Classes gramaticais: identificação e flexão de substantivos e adjetivos. 
Pronomes. Conjunções coordenativas como elemento de coesão e as ideias que expressam no contexto. 
Verbos regulares, irregulares e auxiliares de uso frequente. Regras básicas de concordância nominal e 
verbal.  
MATEMÁTICA: 
Números naturais, números inteiros, números racionais: quatro operações fundamentais (adição, 
subtração, divisão e multiplicação) em problemas envolvendo situações da vida prática, regra de três 
simples, porcentagem, grandezas proporcionais. 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Brasil, Estado do Rio de Janeiro e do 
Município de Araruama. Ecologia e Meio Ambiente. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Telefonista 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de texto. Reescrita de passagens do texto. Ortografia: emprego de letras, divisão silábica, 
acentuação. Classes das palavras e suas flexões. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes 
verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal e verbal. Colocação dos pronomes. Emprego 
dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia. Coletivos. Processos sintáticos: 
subordinação e coordenação. 
MATEMÁTICA:  
Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Números racionais: 
frações, representação decimal de um racional. Números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, 
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Porcentagem. Juros simples, desconto e lucro. Regra de três simples. Gráficos e tabelas (tratamento de 
informações). Medidas de comprimento. Problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Brasil, Estado do Rio de Janeiro e do 
Município de Araruama. Ecologia e Meio Ambiente. 
 
NÍVEL MÉDIO: Cuidador, Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Guarda Civil, Intérprete de 
Libras, Oficial Administrativo I, Secretário Escolar, Locutor, Técnico em Agropecuária, Técnico em 
Computação, Técnico em Edificações, Técnico Educacional, Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Hemoterapia, Técnico de Informática, Técnico em Laboratório, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em 
Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho e Topógrafo 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos 
tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do 
acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções 
sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-
relações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da 
comunidade, do município, do estado e do país. 
INFORMÁTICA BÁSICA: 
Noções de sistema operacional (ambientes Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambientes Microsoft Office). Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet e intranet, extranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome). Programas de correio eletrônico (Microsoft Office Outlook, Mozilla 
Thunderbird). Sítios de busca e pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (cloud 
computing). Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
Segurança da informação. Procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). Procedimentos de backup. 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

CUIDADOR 
Políticas públicas de inclusão social. Lei de Acessibilidade. Postura ética dos cuidadores. Conceitos de 
deficiência. Concepções de aprendizagem na área de deficiência Caracterização do atendimento 
educacional especializado. Atividades da vida diária. Reabilitação e educação. Comunicação do indivíduo 
portador de necessidades especiais. Preconceito: conceito e principais expressões no Brasil. Política 
Municipal para o desenvolvimento de ações sociais. Atividades com crianças e jovens. Mediação de 
Conflitos. História Social da criança e da família. Desenvolvimento da criança e do adolescente. Formas de 
violência contra a criança e o adolescente. Características especiais dos maus tratos. Exclusão social. 
Sistema de Garantia de Direitos. Proteção Integral: políticas Integradas. Conselho de Direitos: conceito e 
responsabilidades. Conselho Tutelar: conceito e responsabilidades. Ato Infracional e suas vicissitudes. 
Álcool, tabagismo e outras drogas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatuto do Idoso. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Medidas e dispositivos 
legais de proteção à criança e ao adolescente. Construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes 
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cooperativas solidárias e responsáveis. Higiene e limpeza de crianças e adolescentes. Prevenção de 
acidentes. Noções de Primeiros Socorros. Segurança alimentar e noções de valor nutricional na alimentação 
de crianças e adolescentes. 
 

 
FISCAL DE OBRAS 

Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, vistorias, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização 
urbanística. Poder de polícia. Conhecimentos básicos na interpretação de projetos arquitetônico, estrutural 
e de instalações prediais. Conhecimentos básicos na área da construção civil. Guarda e manutenção de 
materiais na obra. Cálculo de áreas e volumes. Noções de segurança em obras. Conhecimentos básicos 
sobre o Código de Obras do município, Leis de ocupação e parcelamento do solo e outras leis correlatas e 
suas atualizações. Normas Técnicas da ABNT. 

FISCAL DE POSTURAS 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Poder de polícia. 
Agentes públicos. Responsabilidade dos agentes públicos. Crimes contra a Administração Pública. Lei 
Orgânica do Município de Araruama. Disposições Gerais e Transitórias. Emendas. Noções gerais de Normas 
Constitucionais, de Direito Administrativo e de Direito Municipal. Código de Obras do Município. Código 
Municipal de Posturas e legislação complementar. Noções de urbanismo: conceito de logradouro público, 
alinhamento e cotas. Parqueamento e estacionamento. Noções de licenciamento de obras e construções e 
de aprovação de projetos. Bens públicos. Desapropriação.  

FISCAL DE TRIBUTOS 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Poder de polícia. Lei 
Orgânica do Município de Araruama. Disposições gerais e transitórias. Emendas. Noções de direito 
administrativo - atos administrativos: classificação, atributos, elementos, discricionariedade e vinculação, 
atos administrativos em espécie e extinção. Processo administrativo. Controle Administrativo: conceito, 
alcance, recursos administrativos. Noções de Contabilidade: princípios fundamentais de contabilidade - 
Resol. CFC  nº 750/93 e posteriores alterações; Plano de contas e demonstrações contábeis - Lei nº 
6.404/76 e posteriores alterações, escrituração, livros, registros e relatórios contábeis; ativo, passivo e 
patrimônio líquido; regimes contábeis; patrimônio, fatos e procedimentos contábeis. Noções de direito 
tributário: conceito, competência tributária, espécies de tributos, competência residual, obrigação 
tributária, crédito tributário, espécies de tributos, limitações ao poder de tributar, imunidades, isenções. 
Finanças Municipais: atividade financeira estatal, receita, rendas municipais e preços públicos. A estrutura 
tributária municipal: impostos, taxas, contribuição de melhoria. Poder de polícia municipal. Código 
Tributário Nacional. Código Tributário do Município de Araruama e Decretos Regulamentadores. 
Regulamento do ISSQN. 

GUARDA CIVIL  
Noções sobre segurança pública. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos Sociais. Da 
nacionalidade. Direitos Políticos. Perturbação do Sossego. Prisão em Flagrante Delito. Organização do 
Estado Brasileiro. Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei nº 5.553/68). O direito de 
representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de Abuso de 
Autoridade (Lei nº 4.898/65). Direitos humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. O 
município e a sua segurança patrimonial. Bem público. Noções de Segurança Predial: orientações gerais - 
conhecimento do prédio, das pessoas que frequentam as instalações. Conhecimentos básicos da área 
geográfica de atuação. Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita, pessoas 
estranhas etc. Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho - conceito, causas e prevenção. 
Normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção. Normas básicas de higiene: 
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pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções básicas sobre a Legislação Ambiental Brasileira. 
Noções de procedimentos de primeiros socorros e de combate a incêndio. Competências da Guarda 
Municipal. Código de Trânsito Brasileiro: normas gerais de circulação e conduta. 

 
 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. História da Educação de 
Surdos. Importância da Língua de Sinais. Aspectos filosóficos da educação de surdos. Aquisição da LIBRAS 
pela criança surda. Aspectos da Cultura Surda / Identidade Surda. LIBRAS: principais Parâmetros. Variação 
linguística da Língua de sinais. Estrutura sintática da LIBRAS. Introdução ao sistema fonético e fonológico da 
LIBRAS. Aspectos Gramaticais da LIBRAS. Estratégias e Adaptações Curriculares para atender as 
necessidades educacionais especiais dos alunos surdos. A importância das expressões faciais e corporais na 
LIBRAS. Lei Federal nº 10.436, de 24/04/02 e o Decreto Federal nº 5.626, de 22/12/05. Educação Bilíngue 
para Surdos. O papel do instrutor/professor de LIBRAS. A ética e o papel do Tradutor e Intérpretes de 
LIBRAS. 

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição da República. Direitos e 
garantias fundamentais. Organização do Estado - da administração pública. Organização dos poderes - do 
poder legislativo e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tributação e do Orçamento - das 
finanças públicas. Noções de Direito Administrativo: Princípios administrativos. Administração pública - 
administração direta e indireta e modalidades de entidades administrativas. Poderes administrativos - 
espécies de poder: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia e uso e abuso do poder. Atos 
Administrativos - requisitos, atributos, desfazimento, convalidação, conversão, classificação, espécie. 
Processo administrativo disciplinar e responsabilidade do agente público. Bens públicos e serviços públicos. 
Noções de compras no setor público - Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Federal nº 
5.450/05. Noções de orçamento público - Lei Federal nº 4.320/64. Administração de Materiais e Recursos 
Patrimoniais: Classificação de materiais, atributos para classificação de materiais permanentes e de 
consumo. Recebimento, armazenagem e distribuição - entrada, conferência, objetivos da armazenagem, 
critérios e técnicas de armazenagem, arranjo físico (leiaute). Gestão patrimonial - tombamento de bens, 
controle de bens, inventário de material permanente, cadastro de bens, movimentação de bens, 
depreciação de bens, alienação de bens e outras formas de desfazimento de material, alterações e baixa de 
bens. Noções de arquivo: Conceito, tipos, importância, organização, conservação, proteção de documentos. 
Operações de arquivamento. Arquivos correntes, intermediários e permanentes. Ciclo vital dos 
documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Plano de classificação e tabela de temporalidade de 
documentos de arquivo. Gestão arquivística de documentos eletrônicos. Legislação arquivística brasileira. 
Gestão de documentos: Objetivos e fases. Procedimentos gerais para utilização dos serviços de protocolo. 
Caracterização dos documentos: gênero, espécie, natureza. Redação e documentos: mensagens 
eletrônicas, normas para elaboração de textos, modelos de documentos, redação oficial, modelos oficiais, 
correspondências. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades, seletividades de 
documentações e pautas de reuniões. Avaliação de documentos. Endereçamento de correspondências. 
Siglas dos estados da federação. 

SECRETÁRIO ESCOLAR 
Organização e funcionamento da secretaria da escola: documentação de alunos, escrituração, expedição, 
arquivamento. Redação oficial: correspondência e redação técnica. Expressões de tratamento e suas 
abreviaturas. Matrícula, transferência, classificação, reclassificação e progressão parcial. Avaliação escolar e 
estudos de recuperação. Calendário escolar. Regimento escolar e proposta pedagógica da escola. A 
Educação na concepção da LDB: estrutura e organização da educação nacional. Sistemas de ensino: 
competências das esferas federal, estadual e municipal. Níveis e modalidades da educação. Principais leis, 
decretos, pareceres e resoluções, deliberações referentes e/ou complementares à LDB. Medidas e 
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dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente. Legislação federal e estadual aplicável à 
educação. Políticas Públicas Educacionais. Noções de arquivologia: tipos de arquivo e métodos de 
arquivamento. Protocolo. 

 
 

LOCUTOR 
O processo da comunicação. História da locução no rádio. Conceitos de rádio educativo, comunitário e 
comercial. A fala e a voz, diferentes tipos de voz para o rádio, a fala no rádio. A linguagem radiofônica. A 
estrutura e o funcionamento da emissora de rádio. Desenvolvimento e apresentação de noticiosos. 
Produção e apresentação de programas ao vivo e gravados. Criação, produção e gravação de vinhetas e 
textos publicitários. Qualidade vocal: frequência, intensidade, ressonância, ritmo de fala. Recursos vocais: 
ênfase, inflexão, entonação, pausa. Leitura, interpretação e apresentação. Pronúncia, articulação, 
naturalidade e credibilidade. Coordenação respiratória e exercícios respiratórios, exercícios práticos para 
impostação da voz. As bases para a impostação da voz. As funções do locutor: apresentador, animador, 
noticiarista, anunciador, entrevistador, locutor esportivo, noticiarista. Código de ética dos radialistas e da 
radiofusão. 

TÉCNICO EDUCACIONAL 
Noções de psicologia e de desenvolvimento da criança e do adolescente. Como lidar com o adolescente. A 
crise da adolescência. Relacionamento com a comunidade. O auxiliar de classe como elemento que 
participa do processo educativo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Segurança e conduta dos alunos no 
ambiente escolar. Regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários. Necessidades 
dos alunos. Relacionamento com os pais dos alunos. Apoio à comunidade escolar. Controle das atividades 
livres, entrada e saída, espaços de recreação. Definição de limites nas atividades livres. Organização do 
ambiente escolar e manutenção predial. Noções de segurança escolar. Noções básicas sobre drogas. 
 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
Sistemas agrossilvipastoris e integração lavoura, pecuária e agroecologia. Silvicultura, fruticultura, 
horticultura. Grandes culturas e pastagens: classificação, semeadura, plantio, adubação, pragas e doenças, 
tratos culturais, colheita, transporte e armazenamento, produção de mudas em viveiros. Irrigação e 
drenagem: sistemas e cálculos. Capacidade de campo. Ponto de murcha, evapotranspiração, equipamentos 
e frequência de rega. Construções e instalações rurais: projetos agropecuários com cálculos para 
dimensionamento. Topografia: equipamentos, GPS, levantamento topográfico, terraceamento, curva de 
nível, terraplenagem e estradas rurais. Modalidades de agriculturas: convencional, tradicional, orgânica e 
biodinâmica com seus conceitos e particularidades e produtos utilizados. Transgênicos. Solos: formação, 
classificação, correção, adubações para culturas, ocorrência, física do solo, ciclo de nutrientes. Morfologia 
vegetal. Tratamento de dejetos. Reserva legal e mata ciliar. Produção de sementes e mudas. Aplicação de 
agrotóxicos: segurança no trabalho e uso de EPIs e EPCs. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros 
socorros. Normas técnicas inerentes às atividades do cargo. 

TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO  
Introdução a Computação: apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; o 
software; tipos de linguagens de programação em geral, Instalação e suporte de microcomputadores, 
operações em binário e hexadecimal. Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a 
carga do sistema; os programas; instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos 
em relação à configuração de setup e montagem do microcomputador. Memória do computador: 
Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e posições da memória; memórias internas e auxiliares; 
programas em memória ROM; memória virtual; cache de memória e tempo de acesso e ciclo de memória. 
Unidade Central de Processamento: execução das instruções; velocidade de processamento; registradores; 
clock; barramentos; tipos de microprocessadores. Unidades de entrada/saída e periféricos: introdução, 
tipos de dispositivos de entrada, tipos de dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. Organização 
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da Informação: arquivos e registros; organização dos arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; 
bancos de dados e bancos de dados orientado a objetos, linguagens de consulta (SQL, QBE). Linguagens de 
Programação e Algoritmos Estruturados: conceitos e construção de algoritmos, tipos de lógica, 
instrumentos da lógica de programação, fluxogramas, lógica estruturada, árvores e tabelas de decisão, uso 
de procedimentos, uso de funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação orientada a objetos. 
Linguagens de programação (Java, C, C++, PHP, Phyton, HTML, XML): conceitos e uso de suas instruções 
básicas. Redes locais e teleprocessamento: redes de comunicação de dados, meios de comunicação, 
Internet (definição, funcionamento, serviços e protocolos); elementos de uma rede; conectividade; 
utilização de microcomputador em rede; estruturas de rede (topologia); padrões de rede e interfaces; 
conceituação de redes locais; arquiteturas e topologias de redes. Modelo OSI/ISO; Protocolos de 
comunicação (TCP/IP, X.25) e segurança nas redes. Principais componentes: hubs, "switches", pontes, 
amplificadores, roteadores, repetidores e gateways. Meios físicos de transmissão: par trançado, cabo 
coaxial, fibra ótica, wireless, outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações 
multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações, 
servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições. RAID: Tipos, funcionamento. Segurança 
da Informação: conceitos de segurança da informação. Classificação da informação. Análise e 
gerenciamento de riscos. Ameaça (Virus, Worms). Tipos de ataques e vulnerabilidade. Ataques e proteções 
relativos a hardware, sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados e redes. Antivírus, firewalls, DMZ, 
proxies, IDS. Sistemas operacionais: gerência de memória, processamento e arquivo em sistemas 
operacionais. Sistemas operacionais modernos: MS Windows em português (XP/Vista/7/8 e Server 
2003/2008) e sistemas operacionais da família Linux: conceitos, utilitários e comandos; instalação, 
configuração; uso e configuração de ambiente e recursos gráficos; execução de programas, aplicativos e 
acessórios; conceitos e manipulação de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; 
área de trabalho; área de transferência; uso dos menus; interação com conjunto de aplicativos de 
escritório; definição, configuração e segurança de usuários, instalação e desinstalação de aplicativos e 
periféricos. Aplicativos de Escritório: MS Office 2010, (Word, Excel, Access e PowerPoint): instalação, 
configuração, manipulação, recursos, ícones, menus e suporte. 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Mecânica dos solos: conceitos, origem e formação dos solos, propriedades físicas dos solos, classificação 
dos solos, compactação dos solos, investigações geotécnicas, características mecânicas dos solos e 
estruturas de contenção. Topografia: métodos de levantamento, medida direta das distâncias, teodolito, 
bússola, cálculo das coordenadas, altimetria e avaliação de áreas. Projetos de construção civil. Máquinas e 
equipamentos: tecnologia das máquinas operatrizes, tecnologia dos instrumentos, ferramentas, 
equipamentos e veículos. Técnicas da Construção. Resistência dos materiais. Estruturas Isostáticas. 
Materiais de Construção: agregados, aglomerantes, argamassa, concreto, aço, materiais betuminosos, 
polímeros, materiais cerâmicos, madeiras, tintas, vidros. Dosagem de concreto. Ensaios e controle 
tecnológico dos materiais de construção e do solo. Planejamento e controle de obras. Orçamento. Normas 
ABNT. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do Exercício 
Profissional. Política de Humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, 
cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes 
infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis 
pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Educação em saúde. Conceito e tipo de 
imunidade. Programa de imunização. Noções básicas sobre administração de fármacos: cálculos 
fundamentais, efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. 
Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e 
mental. Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, 
mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência 
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de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de 
infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, 
limpeza, preparo e esterilização de material. Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos. 
Protocolos de segurança do paciente. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de 
enfermagem. Normas éticas do COFEN. 

TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 
Conhecimento na Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Legislação e protocolos de 
armazenamento, transporte, registros em hemoterapia e manuseio de produtos hemoterápicos. Coleta de 
sangue de doadores. Fracionamento e armazenamento de hemocomponentes. Imuno-hematologia: noções 
de imunologia e genética, conhecimento básico dos Sistemas ABO, Sistema Rh, outros Sistemas de grupo 
sanguíneo, Sistema complemento, fenotipagem eritrocitária, teste da antiglobulina humana direta (TAD), 
identificação de anticorpo irregular (IAI), pesquisa de anticorpo irregular; exames pré-transfusionais; 
classificação sanguínea direta e reversa; teste de Coombs direto; técnicas em tubo e gelcentrifugação; 
Exames sorológicos e doadores de sangue. Reações adversas na doação de sangue. Hemovigilância: 
conceito, normas, protocolos específicos à hemoterapia. Procedimentos especiais em hemoterapia 
(filtração, lavagem, aférese, sangria terapêutica, exsanguíneo transfusão). Instalação e acompanhamento 
das transfusões. Indicações e efeitos adversos das transfusões. Normas de biossegurança em laboratórios; 
controle de qualidade dos hemocomponentes, em imuno-hematologia, em sorologia e demais segmentos 
da hemoterapia, registros, rastreabilidade e registro de não conformidades e respectiva ação corretiva 
(gestão da qualidade). 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Introdução a Computação: apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; o 
software; tipos de linguagens de programação em geral, Instalação e suporte de microcomputadores, 
operações em binário e hexadecimal. Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a 
carga do sistema; os programas; instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos 
em relação à instalação. Configuração de setup e montagem do microcomputador: processador, cooler, 
placa-mãe, memorias, placas de vídeo, dispositivos de armazenamento (HD, unidade ótica, pen-drives); 
Fontes de alimentação, gabinetes, monitor de vídeo, periféricos de entrada e saída e adicionais. Introdução 
a Computação: apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; o software; tipos de 
linguagens de programação em geral, Operações em binário e hexadecimal. Raciocínio lógico. 
Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; 
instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração de setup 
e montagem do microcomputador. Memória do computador: Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e 
posições da memória; memórias internas e auxiliares; programas em memória ROM; memória virtual; 
cache de memória e tempo de acesso e ciclo de memória. Unidade Central de Processamento: execução 
das instruções; velocidade de processamento; registradores; clock; barramentos; tipos de 
microprocessadores.  Unidades de entrada/saída e periféricos: introdução, tipos de dispositivos de entrada, 
tipos de dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. Organização da Informação: arquivos e 
registros; organização dos arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados e bancos de 
dados orientado a objetos, linguagens de consulta (SQL, QBE). Linguagens de Programação e Algoritmos 
Estruturados: conceitos e construção de algoritmos, tipos de lógica, instrumentos da lógica de 
programação, fluxogramas, lógica estruturada, árvores e tabelas de decisão, uso de procedimentos, uso de 
funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação orientada a objetos. Linguagens de programação 
(Java, C, C++, PHP, Phyton, HTML, XML): conceitos e uso de suas instruções básicas. Redes locais e 
teleprocessamento: redes de comunicação de dados, meios de comunicação, Internet (definição, 
funcionamento, serviços e protocolos); elementos de uma rede; conectividade; utilização de 
microcomputador em rede; estruturas de rede (topologia); padrões de rede e interfaces; conceituação de 
redes locais; arquiteturas e topologias de redes. Modelo OSI/ISO; Protocolos de comunicação (TCP/IP, X.25) 
e segurança nas redes. Principais componentes: hubs, "switches", pontes, amplificadores, roteadores, 
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repetidores e gateways. Meios físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, wireless, 
outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em 
rede de fibra ótica; sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de arquivos e 
sistemas de arquivos, discos e partições. RAID: Tipos, funcionamento. Segurança da Informação: conceitos 
de segurança da informação. Criptografia. Classificação da informação. Análise e gerenciamento de riscos. 
Ameaça (Virus, Worms). Tipos de ataques e vulnerabilidade. Ataques e proteções relativos a hardware, 
sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados e redes. Antivírus, firewalls, DMZ, proxies, IDS. Sistemas 
operacionais: gerência de memória, processamento e arquivo em sistemas operacionais. Sistemas 
operacionais modernos: MS Windows em português (XP/Vista/7/8 e Server 2003/2008) e sistemas 
operacionais da família Linux: conceitos, utilitários e comandos; instalação, configuração; uso e 
configuração de ambiente e recursos gráficos; execução de programas, aplicativos e acessórios; conceitos e 
manipulação de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; área de trabalho; área de 
transferência; uso dos menus; interação com conjunto de aplicativos de escritório; definição, configuração 
e segurança de usuários, instalação e desinstalação de aplicativos e periféricos. Utilitários Microsoft em 
português. MS Access 2010: barra de ferramentas, atalhos, recursos e menus; implementação de banco de 
dados, criação e manutenção de tabelas, conceitos da linguagem SQL. Uso da barra de ferramentas, 
atalhos, recursos e menus para MS Word 2010; MS Excel 2010 e MS Powerpoint 2010. 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Sistemas Internacionais de pesos e medidas. Regulagem da temperatura das estufas, graduação e diluição 
do álcool etílico e hipoclorito. Utensílios de laboratório. Densidade. Soluções. Cálculos elementares em 
Farmácia. Equilíbrio ácido - base - noções básicas sobre pH. Preparação e padronização de soluções. Águas 
para laboratório: tipos e noções básicas sobre os principais métodos de obtenção e purificação. Vidrarias, 
materiais e utensílios de laboratório: identificação e usos; limpeza, lavagem e esterilização. Equipamentos 
de laboratório: Identificação, princípios de funcionamento, uso e conservação. Coleta e armazenamento de 
amostras biológicas. Noções básicas de biossegurança em laboratório. Noções básicas de controle de 
qualidade em Laboratório. Bacteriologia básica e laboratorial. Noções básicas de microscopia. 
                                                                    TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e 
aplicações. Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986. Legislação ambiental do estado do Rio de 
Janeiro. Lei Orgânica de Araruama e demais legislações sobre meio ambiente. Geoprocessamento: 
elaboração e interpretação de dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de 
controle ambiental. Controle da poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Impactos 
ambientais: análise do cabimento de medidas mitigadoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e 
recursos hídricos. Bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Área degradada: avaliação dos danos, 
plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de licenças. 
Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: comércio, uso, produção, consumo, transporte e 
armazenamento. Registro e cadastro estadual. Saneamento ambiental: conhecimento de sistemas e 
tratamentos adequados. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia. Física das radiações e formação de Imagens. 
Técnicas radiológicas do crânio, face, seios da face. Técnicas radiográficas dos ossos e articulações, tórax e 
abdome. Mamografia. Exames contrastados. Fatores radiológicos. Equipamento de radiodiagnóstico. 
Outros procedimentos e modalidades diagnósticas. Câmara escura. Câmara clara - seleção de exames, 
identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Radiologia Digital. Radioproteção. Portaria 
SVS/MS nº 453/98. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Equipamentos de Proteção 
Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho: Decreto nº 7.602 de 2011. Auditoria de sistemas de 
gestão: norma ABNT NBR ISO 19011:2012. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde 
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Ocupacional; prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Ergonomia: Conforto ambiental; organização 
do trabalho e mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. Gestão da Segurança do Trabalho, do 
Meio Ambiente e da Saúde Ocupacional. Organização e atribuições do SESMT e da CIPA. Sistemas de 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme a especificação OHSAS 18.001: 2007. Sistema de 
Gestão Ambiental conforme norma ABNT NBR ISO 14001: 2004. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e 
Saúde na Constituição Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas. Normas regulamentadoras de 
Segurança e Saúde do Trabalho (Portaria nº 3214/1978). Caracterização da insalubridade e periculosidade; 
benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário, 
Decreto nº 3.048 de 1999 e suas alterações; Instrução normativa da Previdência Social nº 45 e normas 
técnicas da ABNT relacionadas à segurança do trabalho. Acidente do Trabalho: conceito legal, taxas de 
frequência e gravidade, custos dos acidentes, comunicação e registro de acidentes; investigação e análise 
de acidentes. Norma ABNT NBR 14.280: 2001. Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos 
e Instalações. Caldeiras e vasos de pressão. Instalações elétricas. Trabalho em espaços confinados: 
construção civil e trabalhos em altura. Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
aerodispersóides, gases e vapores, exposição ao ruído, exposição ao calor, radiações ionizantes e não-
ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas e limites de tolerância. Proteção Contra Incêndio: 
Legislação trabalhista e normas da ABNT relativas à proteção contra incêndio e explosões, combustão 
(química e física do fogo), classes de incêndio, meios de transmissão de calor, métodos de extinção, 
agentes extintores, equipamentos móveis e fixos de combate a incêndio, sistema de detecção e alarme, 
spriklers, sinalização de segurança e brigadas de incêndio. Princípios de Análise, Avaliação e Gerenciamento 
de Riscos: Inspeção de segurança; técnicas de análise de risco: APR e HAZOP. 

TOPÓGRAFO 
Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia. Datum. 
Formas da Terra: superfície topográfica, elipsoide, geoide. Unidades de medida: angular, linear e 
superficial. Escalas - conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. Medição angular: métodos e 
erros. Medição linear: métodos e erros. Levantamento planimétrico: irradiação, poligonação e interseção. 
Levantamento altimétrico: nivelamento, geométrico e trigonométrico. Representação do relevo: curvas de 
nível, perfil topográfico. Cálculo de área. Cálculo de volume. Sistema de Posicionamento GPS: principais 
métodos e erros. Instrumentos topográficos: teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, 
receptores GPS. Fotografia aérea: fotointerpretação, características, deformações, escala, estereoscopia. 
 
NÍVEL SUPERIOR: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos 
tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do 
acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções 
sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.   
ATUALIDADES: 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas 
interrelações e suas vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, 
do município, do estado e do país. 
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  
Ética e função pública. Ética no Setor Público. Princípios constitucionais da Administração Pública. Poderes 
da Administração Pública. Organização da Administração Pública: concentração e desconcentração; 
centralização e descentralização. Responsabilidade Civil do Estado. Constituição Federal de 1988, Títulos I e 
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II, Artigos do 1º ao 16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei de 
Improbidade Administrativa. Lei nº 1.079/50 – lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. 
Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a 
Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos servidores públicos. Lei nº 8.666/1993 – Lei de 
Licitações e Contratos da Administração Pública. Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão. Lei nº 12.527/11 - lei 
de Acesso à Informação. Legislação específica do Município de Araruama: Lei Orgânica do Município de 
Araruama. Lei nº 548 de 08/07/1986, que estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do Poder 
Executivo do Município de Araruama. 
INFORMÁTICA BÁSICA: 
Noções de sistema operacional (ambientes Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambientes Microsoft Office). Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet e intranet, extranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome). Programas de correio eletrônico (Microsoft Office Outlook, Mozilla 
Thunderbird). Sítios de busca e pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (cloud 
computing). Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
Segurança da informação. Procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). Procedimentos de backup. 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA:  
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90). Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Lei nº 
12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - 
SUS. Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, que acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre 
as comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas 
composições. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de 
nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória (Portaria GM/MS nº 104/2011). 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. Sistema 
de Informação em Saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em 
Saúde e Diagnóstico situacional. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Modelo Nacional do 
COAP-Ministério da Saúde). Políticas e Programas do Ministério da Saúde. Direitos dos Usuários do SUS 
(Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde-MS). 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:  
História da Educação no Brasil e seus desdobramentos na atualidade. Filosofia da Educação. Sociologia da 
Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Contribuições de 
Piaget e Vygotsky à Educação. Transversalidade, transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade no Ensino 
Fundamental. Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da aprendizagem escolar. Metodologia de 
ensino. Didática. Planejamento escolar. Organização do currículo. Cotidiano da escola: conselho de classe, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. Aprendizagem significativa. Educação e cultura afro-
brasileira. O Projeto Político Pedagógico da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações 
do grupo. Bullying. Brincar e aprender. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. 
Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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- LDB e alterações posteriores. Resolução nº 04, de 13/07/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica. Políticas Públicas da Educação Básica. Estatuto da criança e do adolescente. 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

ADVOGADO 
Direito Administrativo: Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, 
fins e princípios. Direito administrativo: conceito, fontes e princípios. Ato administrativo. Conceito, 
requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e revogação. Prescrição. Agentes 
administrativos. Investidura e exercício da função pública. Direitos e deveres dos funcionários públicos; 
regimes jurídicos. Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Poderes da 
administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Princípios básicos da 
administração. Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano. 
Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder. Improbidade administrativa: sanções penais e civis - Lei nº 
8.429/1992 e alterações. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência 
de prestação. Organização administrativa. Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. 
Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Controle e responsabilização 
da administração. Controle administrativo. Controle judicial. Controle legislativo. Responsabilidade civil do 
Estado. Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Princípios 
fundamentais. Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e limitada. 
Normas programáticas. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Organização político - 
administrativa do Estado. Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e 
territórios. Administração pública. Disposições gerais, servidores públicos. Poder executivo. Atribuições e 
responsabilidades do presidente da República. Poder legislativo. Estrutura. Funcionamento e atribuições. 
Processo legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Comissões parlamentares de 
inquérito. Poder judiciário. Disposições gerais. Órgãos do poder judiciário. Organização e competências, 
Conselho Nacional de Justiça. Composição e competências. Funções essenciais à justiça. Ministério público, 
advocacia pública. Defensoria pública. Direito Civil: Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. Lei de 
Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais e jurídicas. Dos bens. Fatos Jurídicos. Negócio jurídico. Atos 
jurídicos lícitos e atos ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. Direito das obrigações: modalidades das 
obrigações; transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações: de quem deve pagar; 
daqueles a quem se deve pagar; pagamento e prova; pagamento em consignação e da compensação. 
Inadimplemento das obrigações. Contratos em geral: distrato; vícios redibitórios; evicção; contratos 
aleatórios; cláusula resolutiva; exceção de contrato não cumprido; resolução por onerosidade excessiva. 
Espécies de contrato: compra e venda; troca ou permuta; doação; revogação da doação; empreitada; 
depósito; mandato; transporte e fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil. Preferências e privilégios 
creditórios. Direito das coisas. Posse. Propriedade: usucapião; ocupação; perda da propriedade e direitos 
de vizinhança. Títulos de crédito. Responsabilidade Civil: obrigação de indenizar e indenização. Dano 
material e dano moral. Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual. Princípios gerais, fontes 
e interpretação do direito processual civil. Juízo natural. Jurisdição. Processo e procedimento: conceito; 
natureza e princípios; formação; suspensão e extinção; pressupostos processuais. Ação: conceito; 
características; elementos; condições da ação; possibilidade jurídica do pedido; legitimidade; interesse de 
agir. Procedimento ordinário e sumário. Provas: teoria geral; princípios; objeto; meios e fontes; prova 
emprestada; ônus da prova; tipos de prova; prova documental e prova testemunhal. Audiência de instrução 
e julgamento. Sentença: conteúdo, decisões condenatórias, constitutivas e meramente declaratórias. Efeito 
da decisão judicial. Decisão terminativa e definitiva. Coisa julgada. Execução. Teoria geral da execução, 
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liquidação de sentença, espécies de execução, defesa do executado, suspensão e extinção da execução. 
Processos nos Tribunais. Ação rescisória, declaração de inconstitucionalidade, uniformização de 
jurisprudência, recursos. Ação cautelar. Mandado de segurança. Ação popular. 

 ANALISTA DE SISTEMAS  
Arquitetura de aplicações. Arquitetura de sistemas: Sistemas de três camadas; Padrões de projeto; 
Aplicações distribuídas; servidores de aplicação; interoperabilidade. Arquitetura e organização de sistema 
de computadores. Conceitos básicos. Arquitetura de processadores. Sistemas de numeração. Modelos de 
conjunto de instruções. Modos de endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de 
memória e da CPU. Banco de dados: arquitetura de um SGBD. Fundamentos. Características, componentes 
e funcionalidades. Normalização. Modelagem entidade-relacionamento. Linguagem SQL: conceitos básicos 
e características estruturais das linguagens. Engenharia de software. Conceitos. Ciclos de vida e de 
desenvolvimento. Análise comparativa de metodologias de desenvolvimento. Técnicas de levantamento de 
requisitos. Análise de requisitos e técnicas de validação. Gerenciamento de requisitos. Testes. Qualidade do 
software. Métricas. UML. Ferramentas de desenvolvimento de software. Projeto de interfaces. Análise 
essencial e Análise estruturada. Análise e projeto orientados a objetos. Estrutura de dados e algoritmos. 
Conceitos básicos de estrutura de dados. Listas. Árvores. Grafos. Estruturas de armazenagem e métodos de 
acesso. Alocação e recuperação de memória. Técnicas de ordenação e procura. Gerência de Projetos. 
Conceitos básicos. Ciclo de vida; Fases do projeto. Alocação de recursos. Cronograma. Estrutura analítica. 
Paradigmas de linguagens de programação. Conceitos básicos e características estruturais das principais 
linguagens de programação (C, C++, C#, Java. PHP, Javascript e Phyton). Construção de algoritmos, 
procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação estruturada. Programação 
orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Raciocínio lógico. Lógica Sentencial e de Primeira 
Ordem. Enumeração por Recurso. Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. Arranjo. Permutação. 
Combinação simples e com repetição. Princípio da inclusão e da exclusão. Sistemas operacionais. Conceitos 
básicos. Programação concorrente. O núcleo. Os gerentes de processador, de memória, de dispositivos e de 
informação. Processos e threads. Deadlock. Entrada/saída. Sistemas de arquivos. Gerência de memória, 
paginação, segmentação e memória virtual. Gerência de Filas. RAID. Segurança da Informação. Conceitos 
gerais. Segurança em redes de computadores. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. 
Políticas de segurança. Sistemas de criptografia e aplicações. Redes de computadores. Protocolos, 
equipamentos, padrões, serviços e conceitos. LAN, MAN e WAN: arquitetura e topologias. Modelo de 
referência OSI e TCP/IP. Conceitos e tecnologias relacionadas à Internet. Protocolos relevantes para 
aplicações Internet; princípios e arquitetura da Internet; linguagens de marcação, transformação e 
apresentação (HTML e XML); conceito e padrões da tecnologia Web, Intranets e Extranets. 

ARQUITETO  
Gerenciamento: Análise e elaboração de planilhas, cronogramas e orçamentos de obras e serviços de 
arquitetura e urbanismo; Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de arquitetura e urbanismo; 
Gerenciamento de projetos; Estudos de viabilidade técnica-financeira. Composição de custos, 
levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Orçamento e Sistema de gestão 
da qualidade. Vistoria de imóveis e elaboração de laudos e pareceres técnicos. Perícia de imóveis. 
Gerenciamento de escopo, tempo, custos e recursos humanos alocados em projetos. Conceito de projeto, 
programa e processo. Projeto - Projeto básico e executivo de Arquitetura: definição de programa funcional 
da edificação; Projeto de Engenharia; Dimensionamento básico; Especificação de materiais, obras e 
serviços (incluindo materiais sustentáveis); Projeto, orçamento e cronograma de reformas. Projeto Urbano. 
Métodos e técnicas de desenho e projeto; Noções de Instalações prediais (instalações hidrossanitárias); 
Compatibilização de projetos; Conforto ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso), incluindo 
racionalização de recursos e sustentabilidade; Noções de Topografia e Estrutura. Acessibilidade: NBR 9050. 
Microsoft Office Excel 2007; AutoCAD 2010. Legislações - Licitações - Lei nº 8.666/1993 e suas atualizações. 
Ambiental - Legislação Ambiental - Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais) e suas atualizações; Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938 de 17/01/1981 e suas atualizações. Política Urbana - Lei 
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nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e suas atualizações; Lei do Parcelamento do Solo Urbano – nº 6.766, 
de 19/12/1979 e suas atualizações. Legislação de proteção ao patrimônio ambiental. Noções de Código de 
obras. Plano Diretor (conceito, abrangência e conteúdo). Paisagismo e Meio Ambiente: Projeto paisagístico. 
Licenças ambientais. Lei Orgânica do Município de Araruama. Lei Complementar nº 37 de 06 de outubro de 
2006 - Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Araruama. Lei Complementar 008, de 09 de 
Junho de 1995 Dispõe sobre a revisão e adequação do zoneamento urbano, estabelecidos pela Lei nº 672, 
de 06 de novembro de 1990, e dá outras providências. Código de Obras do Município de Araruama. 

AUDITOR FISCAL 
Direito Constitucional: Conceito de teoria do Estado. Princípios do Estado Democrático de Direito, Conceito 
de Constituição, Hermenêutica constitucional, O Direito Constitucional e os demais ramos do direito, 
Princípios Fundamentais e Direitos e Deveres individuais e coletivos, (Habeas corpus, Mandato de 
Segurança, Direito de Petição, Mandado de Injunção, Ação Popular, Ação Civil Pública, Habeas Data, Direito 
de Certidão), Cidadania Plena e Participação Político-Social, Direitos Humanos, Organização Política 
Administrativa, Repartição de Rendas, Repartição de Competências, Competências Constitucionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, organização político administrativa, Administração Pública, 
disposições gerais e Servidores Públicos, Defesa do estado e as instituições democráticas, princípios gerais 
da atividade econômica e financeira, Sistema Tributário Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas. 
Direito Administrativo: Conceito, Estrutura Legal dos Órgãos Públicos, Natureza e Fins da Administração, 
Regime Jurídico Administrativo, Princípios Básicos da Administração, Poderes Administrativos, Poder de 
Polícia, Atos Administrativos, Controle da Legalidade, Organização Administrativa (Administração Direta e 
Indireta), Servidores Públicos, atos administrativos: classificação, atributos, elementos, discricionariedade e 
vinculação, atos administrativos em espécie e extinção. Processo administrativo. Controle Administrativo: 
conceito, alcance, recursos administrativos.   Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional (Previsão 
Constitucional, Atribuição e Competência Tributária, Princípios Constitucionais Tributários, Limitações ao 
Poder de Tributar), Matérias Reservadas a Previsão por Lei Complementar, Receitas Públicas, Tributos de 
Competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Impostos em Espécie, Repartição das 
Receitas Tributárias (Receita da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios) Receitas dos 
Estados Distribuídas aos Municípios, obrigação tributária, crédito tributário, espécies de tributos, 
imunidades, isenções. Finanças Municipais: atividade financiera estatal, receita, rendas municipais e preços 
públicos. A estrutura tributária municipal: impostos, taxas, contribuição de melhoria. Poder de polícia 
municipal. Código Tributário Nacional. Código Tributário do Município de Araruama e Decretos 
Regulamentadores. Regulamento do ISSQN. Matemática Financeira: Conceito de Juros e Regimes de 
Capitalizações, Capitalização Simples (Cálculo de Juros e Montantes), Valor Atual e Valor Nominal, 
Equivalência entre Taxa de Juros e Taxa de Desconto, Capitalização Composta, Convenção Linear e 
Exponencial quando não é Fracionário, Taxas Equivalentes e Efetivas, Influência da Inflação (Taxa real e 
Taxa aparente), Desconto Composto (Racional e Comercial), Equivalência Financeira. Noções de 
Contabilidade: princípios fundamentais de contabilidade - Resol. CFC nº 750/93 e posteriores alterações; 
Plano de contas e demonstrações contábeis - Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações. Noções de 
Contabilidade: escrituração, livros, registros e relatórios contábeis; ativo, passivo e patrimônio líquido; 
regimes contábeis; patrimônio, fatos e procedimentos contábeis. 

AUDITOR FISCAL (ÊNFASE EM MEIO AMBIENTE) 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização 
urbanística. Poder de polícia. Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do 
Meio Ambiente: métodos e aplicações. Novo Código Florestal Brasileiro - Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012. Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Resolução CONAMA nº 01 de 23 
de janeiro de 1986. Legislação ambiental do Estado de Rio de Janeiro. Lei Orgânica do Município de 
Araruama e demais legislações sobre meio ambiente. Geoprocessamento: elaboração e interpretação de 
dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle ambiental. Controle da 
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poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Impactos ambientais: análise do cabimento de 
medidas mitigadoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Bacias Hidrográficas 
do Estado Rio de Janeiro. Área degradada: avaliação dos danos, plano de recuperação e monitoramento 
ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: 
comércio, uso, produção, consumo, transporte e armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos 
florestais: inventário, controle, transporte e manejo sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de 
sistemas e tratamentos adequados. 

CONTADOR 
Orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de 
desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de 
seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da 
despesa orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. LC nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de 
atuação. Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, realização 
da receita e despesa. Demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro. Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Noções de SIAFI - Sistema de Administração 
Financeira da Administração Pública Federal Lei nº 4.320/64. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público – Aprovadas pelas Resoluções do CFC nºs 1.128/08 a 1.137/08 e alterações posteriores. 
Contabilidade Geral: Princípios de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações). Patrimônio: Componentes Patrimoniais - 
ativo, passivo e patrimônio líquido. Contas patrimoniais e de resultado. Regime de escrituração contábil 
(Caixa e Competência). Teorias, funções, funcionamento das contas e plano de contas. Apuração de 
resultados. NBC TG 26 - Demonstrativos contábeis. Análise das demonstrações contábeis por meio de 
índices. Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Livros de escrituração contábil (Diário e Razão). NBC TG – 
Estrutura Conceitual. Gerencial e Custos – Métodos de Custeamento (Absorção, Direto/Variável). Pontos de 
Equilíbrio (Contábil, Econômico e Financeiro). Ciclo Operacional e Financeiro. Custos Fixos e Variáveis. 
Custos Diretos e Indiretos. Custos (Primário, Transformação e Produção). Contabilidade Comercial: NBC TG 
27 – Ativo Imobilizado. NBC TG 16 – Estoques. NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro e NBC TG 06 – 
Arrendamento Mercantil. Auditoria – Auditoria Interna e Auditoria Externa. Planejamento de Auditoria. 
Controle Interno. Procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria. Parecer de Auditoria e Eventos 
Subsequentes.  

ECONOMISTA  
Sistemas Econômicos: Organização econômica. Microeconomia: Teoria da Demanda, Teoria da Oferta, 
Equilíbrio de Mercado. Elasticidades: preço, renda e cruzada da demanda, Elasticidade preço na oferta. 
Maximização dos lucros. Teoria da Produção. Estatística e Probabilidade: Espaço Amostral, axiomas e 
teoremas de probabilidade; tipos de eventos e variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade: Casos 
Discreto, Contínuo e Misto; Univariada e Multivariada. Principais distribuições de probabilidade com 
variáveis aleatórias discretas: Bernoulli, Binomial, Multinomial, Poisson, Geométrica, Hipergeométrica. 
Principais distribuições de probabilidade com variáveis aleatórias contínuas: Normal, Log-Normal, 
Exponencial, Qui-Quadrado, Gama, Beta, F, t. Funções de variáveis aleatórias e suas distribuições. 
Estimação: Distribuições amostrais e o teorema do limite central. Propriedades dos estimadores. Métodos 
de estimação por ponto: mínimos quadrados, momentos, máxima verossimilhança. Estimação por 
intervalo. Teste de Hipótese: erros I e II, p-valor e força de testes, tipos de testes. Números Índices. 
Conceitos fundamentais de: estatística descritiva, população e amostra e classificação de variáveis. Tabelas 
e gráficos: distribuição de frequências, histograma e polígono de frequências. Medidas de posição e de 
dispersão: média aritmética, mediana, moda, quartis, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. 
Econometria: Regressão Linear Simples, Regressão Linear Múltipla, Equações Simultâneas, Correlação, 
Auto-correlação, Intervalo de Confiança, Multicolinearidade, Heteroscedasticidade. Modelagem 
Econométrica: tipos de erros de especificação e suas consequências, testes de erros de especificação, erros 
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de medidas. Regressão sobre variáveis dummy. Séries Temporais: estacionariedade, raizes unitárias, co-
integração, previsão com modelos Média Móvel (MA), Auto-Regressivo (AR), Auto-Regressivo e de Média 
Móvel (ARMA) Economia Matemática: Cálculo diferencial e aplicação: a noção de elasticidade, a propensão 
marginal a consumir, a propensão marginal a poupar, a determinação da receita marginal a partir da receita 
média, as relações entre as curvas de custo marginal e de custo médio. Cálculo Integral: definição e 
propriedades das funções integráveis, teorema fundamental do cálculo, funções exponenciais e 
logarítmicas, excedente do consumidor, excedente do produtor e outras aplicações na economia. Funções. 
Função custo. Função Receita. Função Lucro. Limites e operações com limites. Equações diferenciais: 
equações diferenciais lineares, equações lineares com coeficientes constantes. Macroeconomia: 
contabilidade nacional: conceito e quantificação da renda e do produto, produto e renda das empresas e 
das famílias, gastos e receitas do governo; taxa de cambio e o mercado de divisa; tabela de relações 
insumo/produto; Princípios orçamentários; Orçamento-Programa; Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); classificação e conceituação da receita orçamentária; 
classificação e conceituação da despesa orçamentária; ciclo orçamentário. Efeitos no planejamento e no 
processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites para a dívida; transferências voluntárias; 
gestão patrimonial; mecanismos de transparência, controle e fiscalização. Ética Profissional. Debêntures; 
Ações; Valor justo; Instruções do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 18; 26 e 39. Matemática 
Financeira: taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de caixa, comparação de 
alternativas de investimento e financiamento. Administração Financeira: análise de fluxo de caixa, análise 
de capital de giro, princípios gerais de alavancagem, análise do equilíbrio operacional. Operações de 
crédito, taxas e juros, indicadores financeiros, intermediações financeiras, análise e avaliação de títulos de 
investimento. Financiamento das atividades empresariais. Planos de financiamento. Valor do dinheiro no 
tempo e equivalência de valores no tempo. Mercado Financeiro (monetário, crédito, de capitais e câmbio). 
Operações Financeiras Estruturadas. Modelo de precificação de ativos. Políticas de Dividendos. Previsão e 
análise de risco (riscos e incertezas, gestão de risco). Métodos para determinação do valor presente de uma 
carteira de crédito. Séries de Pagamentos. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 
Ecologia florestal. Arborização e paisagismo. Recuperação de áreas degradadas. Restauração ecológica. 
Hidrologia. Manejo de bacias hidrográficas. Poluição ambiental. Manejo de Unidades de Conservação. 
Manejo e preservação da flora e fauna. Uso sustentado da vegetação nativa. Física do solo. Conservação do 
solo e da água. Controle de doenças e pragas florestais. Prevenção e controle de incêndios florestais. Podas 
urbanas. Viveiros florestais. Produção de mudas de essências florestais. Coleta e conservação de Sementes 
Florestais. Métodos de quebra de dormência. Fatores que afetam o desenvolvimento de mudas de 
essências florestais. Práticas silviculturais. Práticas agrossilviculturais. Florestamento e Reflorestamento. 
Classificação de formações florestais. Espécies com restrições de corte. Regeneração das florestas. 
Dendrometria. Mensuração e Inventário Florestal. Dinâmica e estrutura de ecossistemas. Dendrologia. 
Ciência e tecnologia de produtos florestais; Tecnologia da madeira: Propriedades físicas e mecânicas da 
madeira. Gestão ambiental/florestal. Política florestal. Legislação florestal. Licenciamento ambiental. 
Avaliação de impactos ambientais. Elaboração de estudos e relatórios de impactos ambientais. Educação 
ambiental. Extensão florestal. Geoprocessamento. Fotogrametria e fotointerpretação. Urbanismo e noções 
básicas de levantamento e avaliação de propriedades rurais.  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Edafologia: formação, classificação, aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, fertilidade, calagem e 
adubação, adubos e corretivos, conservação do solo e da água. Propagação de Plantas: sementes e mudas. 
Fitotecnia: olericultura, fruticultura, silvicultura, cultura de grãos, grandes culturas, plantas ornamentais, 
medicinais, aromáticas e condimentares. Irrigação. Drenagem. Mecanização Agrícola e Infraestrutura Rural: 
ciclo hidrológico; captação e armazenamento de água; água no solo; métodos de irrigação; drenagem 
agrícola; salinização dos solos; mecanização e implementos agrícolas; conservação de estradas rurais. Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: clima; sucessão ecológica, florestamento e reflorestamento; 



                
                
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
                     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

16 

 

agroecologia; controle alternativo de pragas e doenças; adubação verde; cultivo protegido. Criações: 
apicultura, piscicultura, avicultura, caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura – raças, instalações, manejo, 
alimentos e alimentação, sanidade, produção e produtividade. Conservação e Tecnologia de Alimentos: 
boas práticas de higiene e conservação de alimentos na agroindústria de base familiar; tecnologia de 
transformação, beneficiamento e conservação de produtos de origens animal e vegetal. Legislação: Lei 
Federal nº 7.802, de 11/07/1989. Decreto Federal nº 4.074, de 04/01/2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 
11/07/1989. Lei Federal nº 10.711, de 05/08/2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. 
Decreto Federal nº 5.153, de 23/07/2004. Regulamenta a legislação de sementes e mudas. Decreto Federal 
no 7.830, de 17/10/2012. Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural; Lei no 8.171, de 17/01/1991. Dispõe 
sobre a política agrícola. Manual de Crédito Rural – disponível em http://www3.bcb.gov.br/mcr/. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Ciências do Ambiente - Ecologia, Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Química 
Ambiental, Ciências do Solo, Pedologia e Conservação do Solo. Preservação da Qualidade da Água, do Ar e 
do Solo - Qualidade Ambiental, Controle da Poluição Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais. 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - Avaliação e Proposição de Planos, Programas e Projetos de 
Saneamento Básico, Liminologia e Recuperação de Ambientes Aquáticos, Redes de Distribuição e Coleta de 
Água e Esgoto. Gestão de Resíduos - Acondicionamento, Coleta, Tratamento e Transporte de Resíduos 
Sólidos. Mitigação e Recuperação de Áreas Impactada, Tratamento de água e águas residuárias. Avaliação 
de Fontes de Energia e do Potencial Energético de uma Região (meio urbano e rural). Gestão Ambiental - 
Direito, Legislação e Licenciamento Ambiental, Educação Ambiental, Geoprocessamento, Urbanismo, 
Noções Básicas de Levantamento e Avaliação de Propriedades Rurais. Epidemiologia e Saúde Pública. 
Noções de Processos de Produção Industriais (químicos, metalúrgicos, de alimentos, de bebidas, etc). 

ENGENHEIRO CIVIL 
Planejamento e controle de obras (orçamento, cronograma físico-financeiro, especificação, medições, 
acompanhamento de obras). Técnicas da construção. Resistência dos Materiais. Teoria das estruturas. 
Estruturas em concreto armado, concreto protendido, aço e madeira. Projetos de construção civil. 
Materiais de construção. Mecânica dos solos. Estradas. Pontes. Hidráulica. Saneamento. Topografia. 
Segurança e Manutenção de Edificações. Noções de Segurança no Trabalho. Normas ABNT. Código de 
Obras do Município e outras leis municipais correlatas. 

ENGENHEIRO QUÍMICO 
Química Geral - Reações e equações químicas: representação e ajuste de coeficientes. Concentração das 
espécies químicas das soluções: grau de ionização/dissociação e concentração das espécies químicas. 
Conversões, diluições, misturas de soluções. Indicadores químicos. Equilíbrio químico-Ácido-base, 
Complexação, Solubilidade e Oxi-redução. Análise volumétrica - Volumetria de neutralização, precipitação, 
complexação e oxi-redução. Análise gravimétrica Gravimetria por precipitação. Natureza física dos 
precipitados. Contaminação dos precipitados. Cálculos gravimétricos. Métodos Instrumentais de Análise 
Química - Métodos eletroanalíticos: potenciometria (elétrodos íon-seletivos), condutimetria e 
amperometria. Métodos óticos: fotometria de chama, colorimetria, fluorimetria e espectrofotometria UV-
visível, absorção atômica, emissão atômica, turbidimetria/nefelometria. Química Orgânica. Nomenclatura, 
preparação, propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e hidropardonetos aromáticos, 
alcoóis, éteres, fenóis e ácidos carboxílicos. Métodos cromatográficos: cromatografia gasosa, cromatografia 
líquida e cromatografia iônica. Características químicas e físicas da água- Dispersões coloidais. Materiais 
dissolvidos. Contaminantes das águas naturais: Materiais de origem natural, Materiais ligados a atividade 
humana (doméstica, industrial e agrícola); Parâmetros de análise de águas: Cor, turbidez, sabor e odor, 
temperatura, condutividade elétrica, pH, alcalinidades, ferro e manganês, cloretos, fluoreto, sulfetos e 
sulfatos, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, sólidos totais, nitritos e nitratos, oxigênio consumido, 
demanda química de oxigênio - DQO, demanda bioquímica de oxigênio - DBO, fenóis e detergentes 
(surfactantes), compostos orgânicos voláteis (VOC) e semi-voláteis (sVOC), metais pesados, pesticidas, 
fosfatos, subprodutos de desinfecção, agentes desinfetantes: hipoclorito, cloro gasoso, dióxido de cloro e 

http://www3.bcb.gov.br/mcr/
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oxônio - técnicas analíticas de determinação em conformidade com a legislação. Águas industriais e 
potáveis - tratamentos para remoção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. Tratamento para redução de 
salinidade da água. Certificação Amostragem, manuseio e preparação das amostras de água e água 
residuária; Laboratório: Ambiente, Equipamentos, Reagentes. Balanços materiais e balanços energéticos 
com e sem reações químicas. Aplicações de balanços materiais e energéticos aos processos químicos. 
Fluxograma de processos. Operações unitárias. Fundamentos de Química Ambiental. Segurança em 
Laboratórios. Equipamento de proteção individual e coletiva.  
                                                                           ENGENHEIRO ELÉTRICO 
Energia e trabalho. Circuitos Elétricos: Fundamento e Leis Básicas. Comportamento permanente e 
transitório de circuitos resistivos; indutivos e capacitivos. Análise de redes. Medidas Elétricas: 
Fundamentos. Formas de medidas elétricas e magnéticas. Aparelhos de medição analógica. Aparelhos de 
medição digital. Sistemas elétricos de corrente constante. Proteção em redes de distribuição de média e 
baixa tensão, Riscos Elétricos, norma de proteção Nr 10. Materiais Elétricos: Elementos da ciência dos 
materiais. Tecnologia dos materiais elétricos. Materiais condutores e isolantes. Materiais semicondutores. 
Materiais magnéticos. Principais aplicações. Produção de Energia Elétrica: Princípio de conversão de 
energia. Máquinas e equipamentos de conversão. SmartGrid.  Eficiência Energética. Procel – Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica; iluminação pública. Programa Brasileiro de Etiquetagem – 
PBE; Acionamento Industrial: Tipos de acionamento. Tipos de chaves: manuais e automáticas. Relés e 
contatores. Esquemas elétricos de painéis. Iluminação predial e de áreas externas. Análises de óleo 
isolante. Sistemas de aterramento e malhas de terra. Transformadores. Disjuntores de A.T e B.T. Quadros 
de comando, controle e proteção. Motores elétricos. Operação e manutenção de sistemas elétricos de 
distribuição. Operação e manutenção de Sistemas No Break estático e dinâmico. Sistemas de Bancos de 
Baterias industriais. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais 
(manutenção preditiva, preventiva e corretiva). Administração de materiais técnicos de consumo. 
Planejamento e controle da manutenção (planejamento anual de atividades. sistema de ordem de serviços. 
histórico de intervenções em equipamentos, componentes principais e em instalações; custos aplicados à 
manutenção). Programação e execução de serviços de manutenção. Organização da manutenção em 
sistemas de operação contínua H-24. Gestão da manutenção e dos ativos das organizações. Administração 
de contratos. Leis nº 8.666/1993 e 8.883/1994. Resolução CONFEA nº 361/1991. Normas aplicáveis à saúde 
e Segurança no Trabalho. Conceitos Básicos de Redes de Telecomunicações. Conceitos básicos de Telefonia 
Analógica e Digital. Conceitos básicos de Sinalizações Telefônicas. Conceitos básicos de tráfego Telefônico. 
Princípios de comunicação de dados. Modelo de Referência OSI/ISSO. Arquitetura TCP/IP. Redes 
Convergentes. Conceitos Básicos de Telefonia IP. Qualidade de Serviço em Redes IP. Segurança em Redes 
IP, Firewall, VPN, DMZ, Criptografia e Autenticação. Fibra Óptica; Redes de Acesso sem fio 802.11 e suas 
versão. Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico. Organização de informação para uso 
na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos. Conceitos de 
proteção e segurança da informação, segurança física e lógica, normas ABNT sobre segurança física e 
lógica. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: conceitos de hardware e de software. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para 
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos. Aplicativos para edição de textos 
e planilhas eletrônicas (Microsoft). Sistemas digitais e circuitos de pulso. Microprocessadores e demais 
periféricos. Propagação de sinais (ruídos) e Circuitos de alimentação elétrica (proteções, etc.). 
Gerenciamento de obras de instalações elétricas. Cabines primárias e subestações abaixadoras. Teoria dos 
Dispositivos do Estado Sólido: Diodo; Disjunção do Estado sólido; Circuitos equivalentes. Análise de 
circuitos com diodos. Transistores e a junção. Modelo de base comum e modelos de emissor comum. 
Polarização e estabilização de transistor. Amplificadores operacionais. Instrumentos de Medida: 
Indicadores básicos. Características. Gerador de áudio. Osciloscópio. R S de Varredura. Medidas de 
Frequência. Fontes DC e AC. Amplificadores de áudio e frequência. Polarização e fator de Estabilidade. 
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Cálculo de ganho de impedância. Controle de tonalidade. Compensação em frequência. Eletrônica digital: 
Circuitos lógicos combinacionais. Circuitos sequenciais. Microprocessadores e microcontroladores. 
Memórias. 

MUSEÓLOGO 
História e conceitos de museu. Teoria museológica. Memória social, patrimônio cultural, documento, 
monumento e museu. Perfis e funções dos museus na contemporaneidade: tipologia de museus, museus e 
sociedade, museus e patrimônio, museus e comunidade, museus e território, museus e novas tecnologias 
de informação. Museologia aplicada: princípios de conservação (acondicionamento, higienização, 
climatização, reservas técnicas); princípios básicos de segurança em museus, educação em museus 
(práticas e metodologias). Pesquisa museológica, documentação museológica (catalogação de acervos e 
uso de thesaurus). Processos de comunicação museal (princípios, tipologias e montagem de exposições). 
Código de Ética do Museólogo do Conselho Federal de Museologia. Legislação: Decreto nº 8.124, de 17 de 
outubro de 2013. Lei nº 11.904, de 20 de janeiro de 2009. Lei nº 11.906, de 14 de janeiro de 2009. 
Constituição do Brasil (artigos 215 e 216). Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Lei nº 4.845, de 
19 de novembro de 1965. Portaria IBPC nº 262, de 14 de agosto de 1992. Lei nº 3.924, de 26 de julho de 
1961. Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. 

PROCURADOR JURÍDICO  
Direito Administrativo: conceito; objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios constitucionais do 
Direito Administrativo brasileiro. Poderes da Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, 
disciplinar e regulamentar. Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificações; pressupostos 
e espécies; invalidação; anulação; revogação e convalidação. Prescrição e Decadência no âmbito da 
Administração Pública. Autarquias e fundações. Licitação: Lei nº 8.666/93, princípios; obrigatoriedade; 
dispensa; inexigibilidade; modalidades; revogação e anulação. Pregão. Contratos administrativos: conceito; 
peculiaridades; controle; formalização; execução; inexecução; revisão e rescisão. Convênios: (IN STN Nº 
1/97). Improbidade Administrativa. Serviços Públicos: conceito; classificação; concessão; permissão e 
autorização. Administração direta e indireta. Responsabilidade Civil da Administração: reparação do dano; 
enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis. Servidores públicos. Processo 
Administrativo Disciplinar; Sindicância e Tomada de Contas Especial. Controle da Administração: tipos e 
formas de controle; controle hierárquico; controle interno; controle externo. Bens públicos. Ação Civil 
Pública. Direito Constitucional: constitucionalismo. Constituição: conceito, classificações, interpretação. 
Poder constituinte. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade 
dos atos normativos. Organização do Estado. Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário. Das funções 
essenciais à justiça. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da nacionalidade. Dos direitos 
políticos. Dos partidos políticos. Dos direitos e garantias fundamentais. Mandado de Segurança. Direito 
Civil: lei de introdução ao Código Civil. Pessoas naturais e jurídicas. Dos bens. Fatos Jurídicos. Negócio 
jurídico. Atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. Direito das obrigações: 
modalidades das obrigações; transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações: de 
quem deve pagar; daqueles a quem se deve pagar; pagamento e prova; pagamento em consignação e da 
compensação. Inadimplemento das obrigações. Contratos em geral: distrato; vícios redibitórios; evicção; 
contratos aleatórios; cláusula resolutiva; exceção de contrato não cumprido; resolução por onerosidade 
excessiva. Espécies de contrato: compra e venda; troca ou permuta; doação; revogação da doação; 
empreitada; depósito; mandato; transporte e fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil. Preferências e 
privilégios creditórios. Direito das coisas. Posse. Propriedade: usucapião; ocupação; perda da propriedade e 
direitos de vizinhança. Títulos de crédito. Responsabilidade Civil: obrigação de indenizar e indenização. 
Dano material e dano moral. Processo Civil: Teoria Geral do Direito Processual. Princípios gerais, fontes e 
interpretação do direito processual civil. Juízo natural. Jurisdição. Processo e procedimento: conceito; 
natureza e princípios; formação; suspensão e extinção; pressupostos processuais. Ação: conceito; 
características; elementos; condições da ação; possibilidade jurídica do pedido; legitimidade; interesse de 
agir. Procedimento ordinário e sumário. Provas: teoria geral; princípios; objeto; meios e fontes; prova 
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emprestada; ônus da prova; tipos de prova; prova documental e prova testemunhal. Tutela inibitória e 
antecipação de tutela. Tutela específica e antecipada das obrigações de fazer e não fazer. Resposta do réu: 
defesa direta e defesa indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência, 
impedimento e suspeição. Reconvenção. Revelia.  Audiência de instrução e julgamento. Sentença: 
conteúdo, decisões condenatórias, constitutivas e meramente declaratórias. Efeito da decisão judicial. 
Decisão terminativa e definitiva. Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e reexame 
necessário. Embargos de declaração. Recurso extraordinário e recurso especial. Natureza e fins. Hipóteses 
de cabimento. Coisa julgada. Execução. Teoria geral da execução, liquidação de sentença, espécies de 
execução, defesa do executado, suspensão e extinção da execução. Processos nos Tribunais. Ação 
rescisória, declaração de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, recursos. Ação cautelar. 
Mandado de segurança. Ação popular. Direito Do Trabalho: parte geral: evolução histórica, denominação, 
conceito, fontes. Do contrato individual de trabalho. Do empregado e empregador. Da remuneração. Da 
alteração do contrato de trabalho. Da suspensão, interrupção, cessação. Do aviso prévio. Da organização 
sindical. Do contrato coletivo de trabalho. Das convenções coletivas de trabalho. Processo Do Trabalho: 
conceito e princípios. Formas de solução de conflitos trabalhistas. Organização da Justiça do Trabalho. 
Competência. Atos, termos e prazos processuais. Nulidades. Partes, representação e procuradores. Ação 
trabalhista. Distribuição. Audiência. Resposta do réu. Das provas. Procedimento sumaríssimo. Sentença. 
Recursos. Procedimentos Especiais. Medidas Cautelares. Dissídios Coletivos. Execução. Direito Empresarial: 
Comércio e Empresa. Teoria da Empresa. Atividades econômicas civis: Cooperativas, e Profissional 
intelectual. Empresário individual. Órgãos do Registro de Empresa. Atos do Registro de Empresa. 
Inatividade da empresa. Empresário irregular. Estabelecimento empresarial. Nome empresarial. Teoria 
Geral do Direito Societário: conceito de sociedade empresária.  Personalização da sociedade empresária. 
Classificação das sociedades empresárias. Desconsideração da pessoa jurídica. Sociedade de garantia 
solidária. Constituição das Sociedades Contratuais: Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual; 
requisitos de validade do contrato social; cláusulas contratuais; forma do contrato social; alteração do 
contrato social. Sociedade Limitada: responsabilidade dos sócios, deliberação dos sócios; administração; 
conselho fiscal. Dissolução da sociedade contratual: espécies e causas de dissolução total e parcial; 
dissolução de fato. Sociedades por Ações: características gerais da sociedade anônima; classificação, 
constituição; valores mobiliários; ações; capital social; órgãos sociais; administração da sociedade; poder de 
controle; Lucros, reservas e dividendos; dissolução e liquidação; transformação, incorporação e fusão; 
sociedade de economia mista; sociedade em comandita por ações. Direito Tributário: competência 
tributária. Limitações Constitucionais do poder de tributar; imunidades; princípios constitucionais 
tributários. Conceito e classificação dos Tributos; espécies tributárias. Tributos de competência da União. 
Tributos de competência dos Estados. Tributos de competência dos Municípios. Legislação tributária. 
Vigência da legislação tributária. Aplicação da legislação tributária. Interpretação e integração da legislação 
tributária. Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e 
passiva. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária, 
responsabilidade dos sucessores; responsabilidade de terceiros; responsabilidade por infrações. Denúncia 
espontânea. Crédito tributário. Constituição do crédito tributário. Lançamento. Modalidades de 
lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Modalidades. Extinção do crédito tributário. Modalidades. Pagamento indevido. Exclusão do crédito 
tributário. Modalidades. Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária; fiscalização; 
dívida ativa; certidões negativas. Cobrança judicial da dívida ativa. Direito Penal: Princípios constitucionais 
do Direito Penal. Aplicação da lei penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 
ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Imputabilidade penal. Extinção da punibilidade. Crimes contra a Fé 
Pública. Crimes contra a Administração Pública. Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
Crimes de Abuso de Autoridade (Lei n° 4898/65 e alterações). Enriquecimento Ilícito. Lei de Improbidade 
(Lei n° 8.429/92 e alterações). Crimes contra a Ordem Tributária (Lei n° 8137/90 e alterações). Crimes 
contra o Sistema Financeiro. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
Políticas Públicas e direitos sociais no Brasil. Políticas de Seguridade Social no Brasil. Avaliação de Projeto e 
Programas. Questão social e Serviço Social: debate contemporâneo. Fundamentos do Serviço Social. Ética 
profissional. A práxis profissional: relação teórico prática. Serviço Social e interdisciplinaridade. Serviço 
Social e Família. Instrumentalidade do Serviço Social; atendimento individual; o trabalho com grupos, 
comunidades, movimentos sociais. O cotidiano como categoria de investigação. Atribuições privativas e 
competências do Assistente Social. Planejamento e pesquisa. Serviço Social e família. Projeto ético político 
profissional. Código de Ética Profissional do Assistente Social – 1993 / Lei de regulamentação da profissão.  
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. PNI Política Nacional do Idoso. Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do 
Idoso. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Lei 
Federal nº 8.742 de 07.12.1993 - Lei Orgânica da Assistência Social.  

DENTISTA 
Medicina oral; odontologia hospitalar, história médica e odontológica, exames gerais e específicos. 
Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos dos principais 
problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o 
sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos 
odontológicos: preparos cavitários. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Periodontia. Radiologia. 
Endodontia. Prótese. Oclusão. Princípios básicos de implantodontia. Prevenção da cárie dentária e das 
periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. 
Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a 
prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A 
psicologia da dor: aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica 
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da 
cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e deontoloia. Regulamentação das 
normas de biossegurança em odontologia.  

ENFERMEIRO 
Bases Éticas e Legais do exercício Profissional de Enfermagem: Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem; Regulamentação do Exercício Profissional; Entidades de Classe. Cuidados De Enfermagem: ao 
recém-nato normal e de risco; à criança e adolescente no ciclo de desenvolvimento normal e às portadores 
de patologias diversas; à mulher no período grávido-puerperal e à portadora de patologias clínico-
ginecológicas e da gravidez; às pessoas com distúrbios psiquiátricos; às pessoas em situações emergenciais 
e com necessidade de cuidados intensivos; às pessoas em situações clínicas e cirúrgicas; às pessoas no 
processo de envelhecimento. Vigilância Epidemiológica das Doenças Infectoparasitárias e Vigilância à 
Saúde; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Adulto e 
do Idoso e Programas de Saúde Preconizados pelo Ministério da Saúde: Hipertensão, Diabetes, 
Tuberculose, Hanseníase, DSTs e AIDS. Gerência dos Serviços de Saúde e de Enfermagem: A Liderança e o 
Processo Decisório; Dimensionamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Gerenciamento dos 
Recursos Físicos e Ambientais - Prevenção e controle de infecção hospitalar; processo de qualidade da 
assistência e auditoria em enfermagem. 

FARMACÊUTICO 
Farmacocinética. Interações medicamentosas. Fármacos anestésicos locais. Fármacos analgésicos (opioides 
e não opioides), antitérmicos e anti-inflamatórios (esteroides e não esteroides). Fármacos Imunobiológicos 
e Imunomoduladores. Farmacologia do sistema nervoso autônomo (drogas adrenérgicas, antiadrenérgicas, 
colinérgicas e anticolinérgicas). Farmacologia do sistema nervoso central: fármacos hipnóticos, sedativos, 
ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos e fármacos usadas no 
tratamento da Doença de Alzheimer. Fármacos diuréticos. Fármacos que atuam no sistema cardiovascular: 
cardiotônicos, antiarrítmicos, antianginosos e anti-hipertensivos. Fármacos antidiabéticos. Farmacologia do 
sistema digestório: antissecretores, antieméticos e antidiarreicos. Farmacologia do sistema reprodutor: 
hormônios, antagonistas hormonais e fármacos que atuam na musculatura uterina. Fármacos 



                
                
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
                     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

21 

 

antimicrobianos (Penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, cloranfenicol, aminoglicosídeos, quinolonas, 
trimetoprima, metronidazol, rifampicina, macrolídeos e lincomicinas e tetraciclinas). Fármacos 
antiparasitários. Fármacos antifúngicos. Fármacos hemostáticos e anticoagulantes. Reações adversas a 
Fármacos e Interações entre Medicamentos e entre Medicamentos e Alimentos. Política Nacional de 
Medicamentos - Políticas de Saúde e de Medicamentos, regulamentação e qualidade, seleção de 
medicamentos, disponibilidade e acesso, educação, informação e comunicação. Assistência farmacêutica: 
ciclo de assistência farmacêutica - produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, 
distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos. Uso racional de medicamentos, assistência 
farmacêutica na atenção básica. Assistência farmacêutica no SUS: medicamentos disponibilizados e 
programas aos quais se destinam - Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS. 
Princípios da ética profissional. Conceitos de essencialidade de medicamentos. Orientações da OMS sobre o 
tema. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e suas atualizações. Vigilância Sanitária. 
Medicamento genérico, utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. Noções sobre atenção 
farmacêutica. Higiene e boas práticas no laboratório: biossegurança; riscos gerais. Descarte de substâncias 
químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos utilizados 
no laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos. Métodos 
Bioanalíticos para análise de Fármacos no organismo. Estabilidade de medicamentos. Biofarmacotécnica. 
Cálculos farmacotécnicos. Aspectos físico-químicos e obtenção de formas farmacêuticas sólidas, líquidas e 
semi-sólidas. Preparações estéreis. Novos sistemas farmacêuticos. Controle de qualidade: conceito, 
importância. Farmacopeias. Ensaios de identificação de fármacos e medicamentos. Ensaios de 
quantificação. Ensaios aplicados a formas farmacêuticas. Validação de metodologias analíticas. 

FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos; conhecimento da fisiologia e anatomia humana. 
Reabilitação profissional: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços 
de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Processo de fisioterapia: semiologia e propedêutica; exame e diagnóstico cinético funcional das doenças, 
diagnósticos das disfunções e doenças posturais. Processos incapacitantes mais importantes (processo de 
trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, 
crônico degenerativas e as condições de vida). Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as 
instituições de saúde. Fisioterapia para tratamento das alterações cinéticas funcionais das doenças 
traumatológicas e ortopédicas, neurológicas centrais e periféricas, pulmonares, reumatológicas, 
cardiológicas e angiológicas, gerontológicas, gastrointestinais e humorais, no pós operatório de cirurgias 
em órgãos e sistemas gerais, fisioterapia hospitalar e em terapia  intensiva, ginecológicas e em reeducação 
obstétrica. Aplicação dos recursos terapêuticos manuais em fisioterapia. Aplicação dos recursos de 
eletrotermofototerapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde; fisioterapia na saúde do 
trabalhador. Conhecimento das tecnologias assistivas e aplicação das órteses e próteses. Ética e bioética 
profissional. 

FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolvimento global da criança: fatores que interferem no desenvolvimento infantil. Motricidade 
orofacial: anatomia e fisiologia dos órgãos fono-articulatórios. Desenvolvimento das funções 
estomatognáticas. Alterações fonoaudiológicas: avaliação, diagnóstico e prognóstico do ponto de vista 
fonoaudiológico. Voz - anatomia e fisiologia da laringe: avaliação, diagnóstico, prognóstico e terapia 
fonoaudiológica. Patologias laríngeas. Linguagem: aquisição e desenvolvimento. Anatomofisiologia. 
Linguística: fonética e fonologia aplicadas à fonoaudiologia. Alterações fonoaudiológicas: conceituação, 
classificação, etiologia, avaliação e tratamento. Distúrbios de leitura e escrita. Processamento auditivo 
central. Audiologia: anatomia e fisiologia da audição. Audiologia clínica: avaliação, diagnóstico e 
prognóstico. Saúde coletiva: avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica em neonatologia (recém-
nascido de alto risco, aleitamento materno, prematuridade), UTI pediátrica, CTI de adultos, disfagias no 
leito hospitalar. 
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MÉDICO ANESTESISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Bloqueio 
neuromuscular. Anestesia local e adjuvantes. Metodologia científica. Anestesia geral inalatória 
(farmacocinética e farmacodinâmica). Anestesia venosa (farmacocinética e farmacodinâmica). 
Monitorização. Equilíbrio hidro-eletrolítico e reposição volêmica. Equilíbrio ácido-base. Parada 
cardiorrespiratória e reanimação. Morbidade e mortalidade em anestesiologia. Dor e cuidados paliativos. 
Medicina perioperatória. Transfusão sanguínea. Bloqueios no neuroeixo. Anestesia na criança. Anestesia no 
idoso. Anestesia para cirurgia cárdio-torácica e vascular. Anestesia para neurocirurgia. Bloqueios 
periféricos. Anestesia para otorrinolaringologia, oftamologia e bucomaxilofacial. Anestesia para cirurgia 
abdominal. Anestesia em ortopedia, em cirurgia plástica, em urologia. Anestesia ambulatorial e para 
procedimentos diagnósticos. Anestesia em situações especiais. Anestesia no cardiopata, no pneumopata e 
no renal crônico. Anestesia em situações de urgência. Choque. Assistência respiratória. Ultrassonografia em 
anestesia. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia, 
fisiologia e semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética. Cardiopatias congênitas 
cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Doença coronariana. Doença 
reumática. Valvulopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. 
Insuficiência cardíaca. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos 
artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. 
Embolia pulmonar. Cor pulmonale. Tomografia computadorizada, em métodos diagnósticos. Avaliação 
cardiovascular para cirurgias não cardíacas. Morte súbita. Cardiopatias na gestação. Dislipidemia.  

MÉDICO CIRURGIÃO 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Bases da 
Biologia Molecular. Resposta Endócrino-Metabólica ao Trauma. Equilíbrio Hidro-Eletrolítico e Ácido-Base. 
Nutrição em Cirurgia. Cicatrização e Cuidados com a Ferida Cirúrgica. Infecções e Antibioticoterapia em 
Cirurgia. Cuidados Pré e Pós- Operatórios. Choque - Falência de Múltiplos Órgãos. Terapia Intensiva em 
Cirurgia. Hemostasia - Terapia Transfusional. Fatores de Risco no Paciente Cirúrgico. Princípios Gerais de 
Cancerologia Cirúrgica. Transplantes - Aspectos Gerais. Atendimento Inicial ao Politraumatizado. Trauma 
Crânioencefálico e Raquimedular. Trauma Cervical. Trauma Torácico. Trauma Abdominal. Trauma Pelve-
Perineal. Trauma Vascular. Trauma das Vias Urinárias. Trauma no Idoso. Trauma na Gestante e na Criança. 
Traumatismos de Extremidades. Queimaduras. Cirurgia da Tireoide e Paratireoide. Cirurgia da Adrenal. 
Cirurgia da Mama. Bases da Cirurgia Torácica. Cirurgia das Hérnias. Abdome Agudo Não Traumático. 
Hemorragia Digestiva. Hipertensão Porta. Cirurgia do Esôfago. Cirurgia do Fígado e Vias Biliares. Cirurgia do 
Estômago. Cirurgia do Intestino Delgado. Cirurgia do Cólon, Reto e Ânus. Cirurgia do Pâncreas. Cirurgia do 
Baço. Bases da Cirurgia Vascular. Cirurgia Ambulatorial. Bases da Cirurgia Ginecológica. Bases da Cirurgia 
Pediátrica. Princípios de Cirurgia Vídeolaparoscópica. Bases da Cirurgia da Obesidade Mórbida. Bases da 
Cirurgia no Paciente Idoso. Câncer de Pele. Câncer de Esôfago. Câncer Gástrico. Câncer Colorretal. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Interpretação 



                
                
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
                     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

23 

 

clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenias, policitemias, 
leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Distúrbios da 
Coagulação. Arritmias. Diagnóstico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). 
Doenças do pericárdio. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Doenças coronarianas. Doença valvar 
cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial 
pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolia 
pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Sarcoidose. Avaliação clínica da função renal. Importância 
clínica do exame simples de urina (EAS). Choque. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. 
Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatiaobstrutiva). Distúrbios hidroeletrolíticos. 
Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença ulceropéptica. Gastrites. Doenças 
funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Diagnóstico diferencial das síndromes 
disabsortivas. Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer de estômago. Câncer de cólon. Câncer de pâncreas. 
Pancreatites. Síndromes Ictéricas. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. 
Hepatopatia induzida por drogas. Diagnóstico diferencial da cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças 
da vesícula e vias biliares. Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial e tratamento das dislipidemias. 
Obesidade e desnutrição. Doenças da adrenal. Doenças da tireoide. Doenças da hipófise. Doenças do 
metabolismo ósseo. Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias. AIDS e suas complicações. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças 
sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Esclerodermia. Artrite reumatoide. Vasculites. 
Lúpus eritematoso sistêmico. Doença mista do tecido conjuntivo. Síndrome de Sjogren. Fibromialgia. Gota e 
outras artropatias por cristais. Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. 
Demências. Esclerose múltipla. Esclerose lateral amiotrófica. Hipovitaminoses. Intercorrências clínicas dos 
pacientes oncológicos. Perícia oficial em saúde do servidor público federal. Auditorias e sindicâncias 
médicas. Promoção de saúde. 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Fundamentos 
de Dermatologia. Cuidado de pacientes imunossuprimidos. Fototerapia. Patologia cutânea. Imunologia 
cutânea. Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas (erupções eczematosas; erupções 
eritêmato-escamosas; erupções eritêmato-pápulo-nodulares; erupções purpúricas; erupções urticadas; 
erupções pápulo-pruriginosas; erupções vésico-bolhosas; erupções pustulosas; afecções atrófico-
escleróticas; afecções ulcerosas; discromias; afecções queratóticas). Afecções dos anexos cutâneos. 
Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses. Infecções e infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por 
riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias. Tuberculoses e micobaterioses atípicas, 
hanseníase, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. 
Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses por agentes químicos, 
físicos e mecânicos. Dermatoses por toxinas e venenos animais. Afecções das mucosas. Alterações do 
colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos. Dermatoses metabólicas (avitaminoses e dermatoses 
nutricionais; amiloidose; hialinoses; afecções por alterações no metabolismo dos aminoácidos e purinas; 
dislipidoses; porfirias; mucopolissacaridoses; mucinoses; alterações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco 
e cobre; alterações cutâneas do Diabetes, gota) Farmacodermias. Dermatoses autoimunes. Hipodermites e 
lipodistrofias. Inflamações e granulomas não infecciosos. Inflamações não infecciosas. Granulomas não 
infecciosos. Dermatoses metabólicas. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses 
por imunodeficiência. Afecções congênitas e hereditárias. Cistos e neoplasias. Nevos organoides. Tumores 
cutâneos benignos e malignos (cisto e neoplasias mesenquimais; neoplasias melanocíticas, nevos e 
melanoma; tumores epiteliais benignos; afecções epiteliais pré-malignas e tumores intraepidérmicos; 
tumores epiteliais malignos; leucemia, linfomas e pseudolinfomas; mastocitoses; histiocitoses; 
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manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas; fibromatoses; sarcoma de Kaposi). 
Terapêutica tópica. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. 
Alterações de pele do infante. Alterações de pele no idoso. Dermatoses na gestante. Emergências em 
dermatologia. Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese. 
Quimiocirurgia. Emergências em cirurgia dermatológica. Dermatoses ocupacionais. Dermatoses 
relacionadas ao uso de drogas ilícitas. Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. Tratamento 
dermatológico pelas radiações (actinoterapia; laser; terapia fotodinâmica e radioterapia). Dermatoscopia. 
Interações medicamentosas e efeitos colaterais relevantes na dermatologia. 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: 
Neuroendocrinologia: tumores hipofisários funcionantes e não funcionantes; hipopituitarismo; 
hiperprolactinemia; acromegalia e gigantismo; doença de Cushing; diabetes insipidus central e nefrogênico; 
síndrome de secreção inapropriada de ADH. Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para 
deficiência de hormônio do crescimento; investigação da criança com baixa estatura; puberdade atrasada; 
puberdade precoce. Tireopatias: Investigação dos Nódulos tireoideanos; câncer da tireoide; 
hipotireoidismo; hipertireoidismo e tireotoxicose; bócio nodular e multinodular tóxico; tireoidites; 
emergências tireoideanas. Doenças suprarrenais: investigação dos incidentalomas; câncer das suprarrenais; 
insuficiência adrenocortical; síndromes hipercortisolêmicas; feocromocitoma; hiperaldosteronismo 
primário; hiperplasia adrenal congênita. Sistema reprodutivo: hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; 
ginecomastia; amenorreia; climatério e menopausa; síndrome do ovário policístico. Pâncreas endócrino: 
diabetes mellitus: diagnóstico, classificação, tratamento, complicações crônicas, cetoacidose diabética, 
estado hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; hipoglicemias; dislipidemias e obesidade. Doenças 
osteometabólicas: hiperparatiroidismo primário e secundário; hipoparatiroidismo; osteoporose; doença de 
Paget; deficiência e insuficiência da vitamina D. Outros temas: hiperandrogenismo; distúrbios endócrinos 
na SIDA; neoplasia endócrina múltipla. Princípios e aplicações de testes hormonais em endocrinologia. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Princípios da 
assistência à paciente. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão pré-menstrual. Hemorragia uterina 
disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Amenorreias. Endometriose. Síndrome dos 
ovários policísticos. Infertilidade. Doença inflamatória pélvica. Incontinência urinária. Prolapso genital e 
distúrbios do assoalho pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças benignas e malignas da mama. 
Neoplasias malignas do colo e corpo uterino, vagina e ovários. 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Acidentes 
com material biológico. Agentes antimicrobianos, quimioterápicos antinfecciosos, agentes imunoterápicos, 
interferons. Avaliação imunológica. Coleta de material para diagnóstico de infecção. Complicação infecciosa 
no paciente queimado. Concepção e manutenção de sistemas de ventilação hospitalar e à prevenção de 
infecções nosocomiais pelo ar. Controle de infecções e prevenção em pacientes com transplante de células-
tronco hematopoéticas. Controle de infecções associadas à hemodiálise. Custo-eficácia dos cuidados de 
saúde. Desenho de estudos para investigação de infecção hospitalar. Diagnóstico das infecções por biologia 
molecular. Doenças emergentes. Epidemiologia e controle das infecções. Endocardites. Epidemiologia 
clínica aplicada às doenças infecciosas. Epidemiologia e bioestatística no controle das infecções 
hospitalares. Epidemiologia das doenças infecciosas. Epidemiologia e prevenção de infecções nosocomiais 
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associadas aos procedimentos: diagnósticos e terapêuticos. Epidemiologia e prevenção de infecções 
hospitalares causadas por patógenos específicos (Staphylococcus aureus; Staphylococcus coagulase-
negativa; Streptococcus spp; Enterococcus spp; Enterobacteriaceae; Legionella; Clostridium difficile; 
Micobacterias não tuberculosa; Acinetobacter spp; Pseudomonas aeruginosa; Candida spp; Fungos 
filamentosos; vírus da gripe; Varicela-zoster; Herpes simplex vírus; Citomegalovírus). Fatores de virulência 
microbiana. Imunizações. Infecções Nosocomiais associadas com fisioterapia. Infecções Nosocomiais 
associadas com transfusão de sangue e seus derivados. Infecções hospitalares relacionadas com a utilização 
de dispositivos intravasculares. Infecção urinária Nosocomial, Infecção de sítio cirúrgico, Infecção 
nosocomial do tracto gastrointestinal. Infecções hospitalares em unidades de terapia intensiva. Infecções 
hospitalares em pacientes com doenças neoplásicas. Infecções hospitalares em transplantes de órgãos 
sólidos. Infecção Nosocomial da corrente sanguínea. Infecção Nosocomial do tracto gastrointestinal. 
Infecções em ortopedia e próteses. Infecções em pacientes imunossuprimidos. Investigação de surtos. 
Isolamento de pacientes com doenças transmissíveis. Lavagem das mãos e desinfecção. Mecanismos de 
resistência bacteriana aos agentes antimicrobianos. Mecanismo de transmissão das doenças infecciosas. 
Mecanismos imunes de defesa. Normas de biossegurança. NR32. Papel do laboratório de microbiologia e 
controle das infecções hospitalares. Pneumonia Nosocomial e associada à ventilação mecânica. Prevenção 
de infecções adquiridas por pacientes de unidades de saúde relacionados com a construção, renovação, 
demolição e sistemas de ventilação. Questões legais em epidemiologia e controle das infecções 
hospitalares. Riscos de infecção por endoscopia. Sepse. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. 
Vigilância das infecções Nosocomiais. Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. 

MÉDICO MASTOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e 
embriologia da mama. Histologia e fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário. 
Fundamentos de estatística aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: anamnese e exame 
físico. Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares. Técnica e 
interpretação de mamografias. Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva. Lactação: fisiologia da 
lactação. Patologia da lactação. Patologias benignas: alterações funcionais benignas da mama. 
Histopatologia das lesões benignas da mama. Neoplasias benignas. Doenças infecciosas da mama. Dor 
mamária. Necrose gordurosa da mama. Fluxos papilares. Cirurgias das alterações benignas da mama. 
Patologia mamária na infância e na adolescência. Patologia mamária no homem. Oncologia mamária: 
carcinogênese mamária. História natural do câncer de mama. Biologia celular e molecular no câncer de 
mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de mama. Epidemiologia e fatores de risco do 
câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. Prevenção primária do câncer de mama. Detecção 
precoce do câncer de mama. Lesões não palpáveis de mama. Tumores filoides e sarcomas. Carcinoma in 
situ de mama. Estadiamento do câncer de mama. Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do 
câncer de mama. Linfonodo sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. Princípios de quimioterapia. 
Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e lactação. 
Câncer oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama 
nas jovens e idosas. Câncer de mama bilateral. Princípios de radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. 
Recidivas locais após cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: linfedema de 
membro superior: prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Aspectos psicossociais do 
câncer de mama. Tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: reconstrução mamária. Princípios de 
cirurgia estética das mamas. 

MÉDICO NEUROLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e 
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fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Patologia e fisiopatologia dos transtornos do sistema 
nervoso central e periférico.  Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 
demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; 
distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, 
músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças 
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; 
hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e 
interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
Distúrbios psiquiátricos no âmbito da neurologia. 

MÉDICO OBSTETRA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Obstetrícia: 
assistência pré-natal. Assistência ao parto. Patologia Obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia 
trofoblástica gestacional; inserção baixa de placenta; descolamento prematuro de placenta; hiperemese 
gravídica; doença hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-
cervical; amniorrexe prematura; prematuridade; gravidez prolongada; crescimento intrauterino retardado; 
oligodramnia e polidramnia; distócias; rotura uterina; tocotraumatismo (materno e fetal); infecção no parto 
e puerpério; mastite puerperal; sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade materna; 
mortalidade perinatal e neonatal; psicose puerperal. Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-
puerperal: hipertensão arterial; endocrinopatias e obesidade; diabetes; tromboembolismo; patologia 
venosa e coagulopatia; cardiopatias; alergopatias; pneumopatias; nefropatias; neuropatias; hepatopatias e 
colecistopatias; distúrbios gastrointestinais; pancreatites; hematopatias; dermatopatias; oftalmopatias; 
otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; infecção urinária; DST/AIDS; neoplasias ginecológicas benignas e 
malignas; abdome agudo; traumas; síndrome HELLP. Propedêutica fetal: ultrassonografia; cardiotocografia; 
dopplervelocimetria; amniocentese; perfil biofísico fetal; cordocentese; punção de vilosidades coriônicas; 
TORCH. Incompatibilidade do sistema Rh. 

MÉDICO ORTOPEDISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia do 
sistema musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões 
ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. 
Fraturas do membro inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e 
tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, 
membros superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-
ortopédica. Lesões tumorais e pseudotumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho 
osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia 
do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. Navegação. 
Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. 
Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho - DORT (ex. L.E.R.). Afecções da coluna vertebral 
cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas e crônicas. Urgências em traumato-
ortopedia e emergências traumato-ortopédicas. Doenças osteometabólicas. 
                                                                             MÉDICO PEDIATRA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação 
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de exames complementares básicos. Relação Médico paciente. Ética médica. Conhecimentos na área de 
formação: Avaliação da idade gestacional. Saúde do feto e perinatal. Puericultura. Recém-nascido normal, 
com baixo peso ao nascer. Recém-nascido prematuro e pós-termo. Recém-nascido de mãe diabética. 
Primeiros cuidados. Emergências na sala de parto. Asfixia perinatal. Distúrbios respiratórios, hematológicos, 
metabólicos e hidroeletrolíticos no recém-nascido. Enterocolitenecrotisante. Icterícia neonatal. 
Tocotraumatismos. Infecções congênitas, perinatais e adquiridas neonatais. Hemorragia intracraniana. 
Convulsões. Desenvolvimento pondo-estatural do recém-nascido. Alimentação do recém-nascido normal e 
do prematuro. Patologias do umbigo. Síndrome de abstinência no recém-nascido. Crescimento e 
desenvolvimento normal e patológico da criança e do adolescente. Anormalidades cromossômicas na 
criança. Acidentes e intoxicações na infância. Imunização. Nutrição da criança e do adolescente. 
Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos. 
Desidratação. Desnutrição. Diarreia aguda e crônica. Doença inflamatória intestinal. Condições cirúrgicas do 
trato gastrointestinal. Pancreatite. Doenças metabólicas e infecciosas do fígado. Colestase. Insuficiência 
hepática. Hipovitaminoses. Protozooses e helmintíases. Viroses comuns na infância. Coqueluche, difteria e 
tétano. Dengue. Infecções comuns na infância. Alergias. Infecção urinária. Insuficiência renal aguda. 
Condições associadas com hematúria e proteinúria. Síndrome nefrótica e nefrítica. Vulvovaginites. 
Ginecologia na adolescência. Infecções das vias aéreas superiores. Afecções otorrinolaringológicas. 
Anomalias congênitas das vias aéreas superiores e inferiores. Asma brônquica. Bronquiolite. Tuberculose. 
Pneumopatias agudas e crônicas. Doença das células falciformes. Febre reumática. Artrite reumatoide. 
Sopro cardíaco na criança. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Endocardite. Miocardite. 
Hipertensão arterial. Anemias agudas e crônicas. Coagulopatias. Síndromes hemorrágicas. Diabetes. 
Síndrome metabólica. Obesidade. Hiper e hipotiroidismo. Baixa estatura. Puberdade precoce. Ortopedia 
infantil. Convulsões. Meningoencefalites. Doenças neuromusculares. Neuropatias. Principais neoplasias 
malignas na criança. Imunodeficiencias primárias. Linfonodomegalias. AIDS. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Claudicação na criança. Maus-tratos a crianças. Abuso sexual. Condições cirúrgicas em geral. 
Afecções oftalmológicas na Pediatria. 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia e 
fisiologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema respiratório. Métodos de: diagnóstico clínico, 
radiológico, tomográfico e de ressonância magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos de 
diagnóstico bioquímico, bacteriológico, imunológico citopatológico, histopatológico. Métodos funcionais-
espirometria. Micobactérias. Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças 
Pulmonares Obstrutivas Crônicas DPOC: bronquite crônica, enfisema, bronquiectasias e fibrose cística. Cor 
pulmonale e hipertensão pulmonar. Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias intersticiais. Sarcoidose. Doenças da pleura. Câncer de 
pulmão. Tumores pleurais, costais e de partes moles. Doenças do medastino. Doenças do diafragma. 
Poluição e doenças ocupacionais. Malformações congênitas pulmonares. Anomalias da caixa torácica. 
Pneumopatias de hipersensibilidade. Distúrbios do sono. Traumatismo torácico. Insuficiência Respiratória 
Aguda. Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Ventilação mecânica. Risco cirúrgico em Pneumologia. 
Tromboembolismo pulmonar. Afogamento. Endoscopia brônquica. Cirurgia redutora pulmonar. 
Transplante pulmonar. Emergências em Pneumologia. Tabagismo. Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT). 

MÉDICO PSIQUIATRA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Psicopatologia 
e semiologia dos Transtornos mentais: Semiologia Psiquiátrica. Entrevista psiquiátrica. Exame do estado 
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mental. A entrevista psiquiátrica. A consciência e suas alterações. A atenção e suas alterações. A orientação 
e suas alterações. As vivências do tempo e do espaço e suas alterações. A sensopercepção e suas alterações 
(incluindo a representação e a imaginação). A memória e suas alterações. Afetividade e suas alterações. A 
vontade, a psicomotricidade e suas alterações. O pensamento e suas alterações. O juízo de realidade e suas 
alterações (o delírio). A linguagem e suas alterações. Funções psíquicas compostas e suas alterações: 
consciência e valoração do Eu, personalidade e inteligência. A personalidade e suas alterações. A 
inteligência e suas alterações. Classificação diagnóstica em psiquiatria de acordo com a classificação 
internacional de doenças (CID-10) e o DSM-5, (Associação Americana de Psiquiatria). Avaliação clínica e 
tratamento de transtornos mentais. Epidemiologia, quadro clínico, prognóstico, comorbidades clínicas, 
diagnóstico diferencial, exames complementares e tratamentos relativos aos transtornos mentais: 
Esquizofrenia. Esquizoafetivo. Depressão. Transtorno bipolar e comorbidades clínicas. Transtornos de 
ansiedade. Transtorno somatoforme. Transtornos dissociativos (ou conversivos). Transtornos por uso de 
substâncias. Transtornos de personalidade. Transtornos da alimentação. Transtorno de atenção e 
hiperatividade na criança e no adulto. Transtornos mentais orgânicos agudos e crônicos. Terapias 
Biológicas: Princípios gerais de psicofarmacologia: Bases fisiológicas da psicofarmacologia. 
Psicofarmacologia dos transtornos alimentares. Tratamento farmacológico de dependência química. 
Psicofarmacologia dos transtornos psicóticos. Psicofarmacologia dos transtornos ansiosos. 
Psicofarmacologia dos transtornos depressivos. Psicofarmacologia do transtorno afetivo bipolar. 
Psicofarmacologia no idoso. Psicofarmacologia das emergências psiquiátricas. Interações medicamentosas. 
Psicofarmacologia na gestação e puerpério. Depressão Pós Parto. Urgências e emergências psiquiátricas: 
Suicídio e tentativa de suicídio. Avaliação de risco de violência. Agitação psicomotora e agressividade. 
Aspectos psicofarmacológicos das urgências e emergências psiquiátricas. Psiquiatria de ligação: Aspectos 
psiquiátricos e psicofarmacológicos relacionados a condições clínicas. Interconsulta psiquiátrica no hospital 
geral. Dor crônica e transtornos psiquiátricos. Psiquiatria forense: Exame Pericial Psiquiátrico. Exames e 
Avaliações Complementares em Psiquiatria Forense. Perícia Criminal de Imputabilidade Penal. Perícia 
Criminal de Dependência Química. Exame de Superveniência de Doença Mental; Avaliação da Capacidade 
Civil. Implicações Forenses de alguns Transtornos Mentais (Transtornos Mentais Orgânicos, Transtornos Por 
Uso de Substâncias Psicoativas, Transtornos Psicóticos, Transtornos do Humor, Parafilias e Crimes Sexuais, 
Transtornos do Controle dos Impulsos, Transtornos de Personalidade, Retardo Mental). Simulação; 
Transtorno Mental e Prisão. 

MÉDICO SOCORRISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Noções 
básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. 
Identificação e tratamento do choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de 
tórax. Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e 
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência 
cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. 
Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. 
Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica 
aguda. A abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao 
paciente com descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. 
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente com crise 
convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por animais peçonhentos. Choque 
séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de 
gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de 
sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirábica. Doenças infectocontagiosas: DST e AIDS. 
Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular 



                
                
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
                     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

29 

 

subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; 
mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. 

MÉDICO UROLOGISTA 
Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da 
Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-
paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação: Anatomia 
cirúrgica urológica. Semiologia urológica. Imaginologia do trato urinário. Tumores do aparelho 
genitourinário. Litíase urinária. Infecções urinárias. Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. 
Infertilidade masculina. Disfunções sexuais masculinas e andrologia. Urologia feminina. Uroneurologia. 
Endourologia. Cirurgia videolaparoscópica. Doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão renovascular. 
Cirurgia da reconstrução urogenital. Embriologia do trato geniturinário. Urologia baseada em evidências. 
Afecções cirúrgicas da suprarrenal. Hiperplasia prostática benigna e obstrução infravesical. Uropatia 
obstrutiva. 

MÉDICO VETERINÁRIO 
Anatomia patológica e patologia clínica veterinária: alterações cadavéricas, técnicas de necropsia, colheita 
de amostras, diagnóstico macroscópico e laboratorial. Biotecnologias da reprodução: inseminação artificial, 
exame andrológico, transferência de embriões. Ciclo estral, gestação e parto das espécies domésticas. 
Doenças dos animais domésticos e zoonoses de importância em saúde pública: etiologia, sintomatologia, 
epidemiologia, profilaxia, controle e programas sanitários oficiais. Higiene veterinária e inspeção sanitária 
de produtos de origem animal: condições de transporte, abate sanitário, tecnologia, processamento, 
inspeção, fiscalização e comercialização de POA. As boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na 
produção de alimentos. Vigilância sanitária no comércio de alimentos de origem animal: doenças 
transmitidas por alimentos de origem animal, controle físico-químico e microbiológico de alimentos de 
origem animal, fiscalização. Legislação municipal. 

PSICÓLOGO 
Ética e Psicologia. Comportamento organizacional. Indivíduos e grupos. Trabalho em equipe. Psicologia 
aplicada ao trabalho: técnicas, métodos e estratégias de intervenção. Absenteísmo. Recrutamento de 
pessoal: fontes e meios de recrutamento. Seleção de pessoas.  Avaliação de desempenho. Treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos. Motivação. Gestão de pessoas: Conceito e evolução da 
administração de recursos humanos. Aspectos psicossociais presentes no trabalho: liderança, comunicação, 
toma da de decisão, poder e autoridade. Segurança no trabalho. Trabalho e adoecimento do trabalhador. 
Cultura e clima organizacional. Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções 
sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmico, segundo as principais teorias. Teorias da 
personalidade. Teorias psicológicas dos processos de aprendizagem e suas aplicações na educação. Noções 
de psicologia escolar. Testes psicológicos. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-
pedagógico: atuação multidisciplinar. Psicologia social. Modos de subjetivação contemporânea e as práticas 
de saber/poder: a produção de exclusão social, desvio, culpabilização familiar, marginalidade, desfiliação, 
vulnerabilidade social. Recursos psicossociais no trabalho com as famílias, seus membros e indivíduos, com 
grupos e redes sociais. Abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento às famílias. 
Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. Psicopatologia: entrevista e avaliação psicológica, 
anamnese, exame do estado mental. Psicoterapia breve. Psicoterapia de grupo. Grupos e instituições. A 
saúde mental no contexto da saúde pública: níveis de assistência e sua integração. Atuação do psicólogo 
em equipes multiprofissionais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença 
mental. Nova lógica assistencial em saúde mental. Trabalho em rede. Princípios da intersetorialidade. 
Clínica Ampliada. Psicologia hospitalar: aspectos psicológicos da hospitalização, o trabalho psicológico nas 
diversas unidades hospitalares (internação, ambulatório, Pronto Socorro e UTI), entrevista psicológica no 
contexto hospitalar. Aspectos psicológicos e culturais da morte. Orientação familiar no contexto hospitalar.  

SANITARISTA 
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Sistema Único de Saúde (legislação básica). Politicas e Programas de Saúde Pública no Brasil com ênfase nas 
áreas de vigilância sanitária e ambiental. Vigilância em Saúde (conceito, estrutura, concepção e modelos de 
atuação com ênfase na vigilância sanitária e ambiental). Saúde e proteção ambiental. Sistemas de 
Informações em Saúde. Indicadores de Saúde. Planejamento e Gestão em Saúde. Conhecimentos em 
Epidemiologia e Estudos Epidemiológicos. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Portaria nº 1.172, de 15 
de junho de 2004. Portaria nº 1.378, de 9 de julho de 2013. Instrução Normativa nº 01, de 7 de março de 
2005. Lei nº 5101 de 04 de outubro de 2007. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL  
Trajetória da Orientação Educacional no Brasil: perspectiva histórico - social - cultural - pedagógica; papel e 
função do OE no cotidiano escolar. Orientação Educacional e gestão democrática: contexto escolar e 
contexto social, as relações intra/extra-escolares. Orientação Educacional e o processo de construção do 
conhecimento na escola: "saber" e "fazer" pedagógico; a organização do trabalho na escola e ação do OE 
no currículo. Orientação Educacional e as relações de trabalho: abordagens teóricas e considerações 
críticas. Orientação Profissional numa proposta renovadora. A Lei nº 9394/96. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica – Parecer CNE/CEB nº 07, de 07 de abril de 2010. Resolução 
CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Parecer CNE/CEB nº 7/2013, aprovado em 14 de março de 2013 - 
Solicitação de alteração da redação do art. 31 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixa Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Técnicas de Dinâmica. Processo de 
avaliação. Relacionamento Interpessoal. Educação, sociedade e cultura; Psicologia do desenvolvimento; 
Educação Especial e políticas públicas de inclusão; Violência intraescolar; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências; Dificuldades de 
aprendizagem; Interculturalidade, multiculturalidade; Orientação Educacional e o Planejamento e Projetos 
escolares. 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
História da Educação. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação 
filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento. Políticas 
públicas inclusivas de educação. Currículo: concepções, elaboração, prática, transdisciplinaridade e 
transversalidade. Juventude e novas sociabilidades. Relação escola-família e escola-cultura. Integração 
docente e discente. Gestão Escolar. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, 
capacitação, planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção coletiva do projeto político-
pedagógico. Educação e cultura afro-brasileira. Tecnologias na educação. Lei nº 9394/96. Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – Parecer CNE/CEB nº 07, de 07 de abril de 2010. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 - Fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Parecer CNE/CEB nº 7/2013, aprovado em 14 de 
março de 2013 - Solicitação de alteração da redação do art. 31 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixa 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Interculturalidade, 
multiculturalidade. Educação Infantil. Educação de Jovens e Adultos. 

 
ORIENTADOR SOCIAL 

Lei Orgânica da Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social. Cadastro Único e Programa Bolsa 
Família. Conselho Tutelar. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Lei Maria da Penha. Política Nacional da Juventude. Álcool, tabagismo e outras drogas. Lei 
Orgânica do Município de Araruama: Título II Da Organização Municipal, Capítulo V Da Administração 
Pública; Título V Da Ordem Econômica e Social, Capítulo III Da Previdência e Assistência Social, Capítulo IV 
Da Saúde, Capítulo V Da Educação, da Cultura e do Desporto. Estatuto do Funcionário de Araruama. Plano 
Nacional de Educação. Lei nº 1.772/2013: Política “Antibullying” nas instituições de ensino no Município de 
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Araruama. Regimento escolar: definições e uso. Proposta pedagógica do Município de Araruama. Rotina 
escolar. Planejamento de atividades. Ética e serviço público. 

PEDAGOGO  
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/1996 e alterações posteriores. História da 
Educação. Políticas Públicas em Educação. Filosofia da Educação/Fundamentos Filosóficos da Educação. 
Educação Especial/Inclusiva. Educação Ambiental. Educação, Sociedade e Cultura. Educação Infantil. Lei nº 
11.645/2008 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Lei nº 8069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal - Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do 
Desporto Seção I - Da Educação. Lei nº 11.892/2008 - cria os Institutos Federais - Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências. Parecer CNE/CEB nº 11/2012 - institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Projeto Político Pedagógico. Educação de 
Jovens e Adultos. Planejamento. Gestão Educacional. Teorias de Aprendizagem. Avaliação Educacional. 
Currículo.  Didática. Educação à Distância. Trabalho e Educação. Supervisão Educacional. A organização do 
currículo por áreas de conhecimento; Currículo orientado para a construção de competências. O ensino-
aprendizagem no contexto do currículo por competências: o processo ensino-aprendizagem: atores e 
componentes. 

PROFESSOR I (BRAILLE)  
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. História da Educação de 
Cegos. Conhecendo a Deficiência Visual: cegueira e baixa visão. História e apresentação do Sistema Braille. 
Grafias em Braille para a Língua Portuguesa. Alfabetização em Braille. Transcrição e adaptação do livro 
didático em Braille. Suportes para o Aluno com Deficiência Visual: estimulação sensorial e recursos ópticos. 
Recursos didáticos aplicados à educação dos alunos com deficiência visual. Conhecimento dos recursos 
para a produção Braille. Complementações Curriculares Específicas para a Educação de Alunos Cegos: 
escrita cursiva e soroban. Leitura e decodificação de palavras, frases e textos em Braille. Transcrição de 
palavras, frases e textos da escrita em tinta para o Sistema Braille. Orientações e esclarecimentos para 
ajudar na leitura e na escrita de textos em Braille. Atendimento Educacional Especializado. A Interação 
Social e o Desenvolvimento de Relações Sociais. O Processo de Profissionalização da Pessoa com Deficiência 
Visual. Aquisição Básica para a Orientação e Mobilidade. Acessibilidade: as pessoas cegas no itinerário da 
cidadania. 

PROFESSOR I (CIÊNCIAS) 
Biologia: Química celular: água e sais minerais; açúcares e gorduras; proteínas; ácidos nucleicos; vitaminas. 
Citologia: tipos de células; as membranas celulares e suas especializações; o citoplasma e suas organelas; 
núcleo celular; a divisão celular; as enzimas e o metabolismo; síntese proteica; fermentação e respiração; 
fotossíntese; o metabolismo de controle. Virologia: estrutura viral; mecanismo de ação dos bacteriófagos; 
retrovírus. Histologia animal: embriologia; tecidos conjuntivos; tecidos conjuntivos de sustentação; tecido 
sanguíneo e hemopoético; tecido epitelial; tecido muscular; tecido nervoso. Taxonomia: reinos simples: 
Bactéria (monera), Protoctista (protista) e Fungi; reino animalia: poríferos, celenterados, plantelmintos, 
nematelmintos, anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes, cordados, ciclóstomos e peixes, anfíbios, 
répteis, aves, mamíferos; reino Plantea: clorófitas, rodófitas, feófitas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas 
e angiospermas. Fisiologia humana: homeostase e proteção; metabolismo e nutrição; a digestão; a 
circulação; a respiração; a excreção; o sistema nervoso; o sistema endócrino; os sentidos; a locomoção; a 
reprodução; o sistema imunológico. Morfofisiologia vegetal: grupos vegetais e reprodução; flor, fruto e 
semente; raiz, caule e folha; tecidos vegetais; anatomia microscópica das espermatófitas; a água na planta; 
a energia na planta; crescimento e desenvolvimento nas plantas. Hereditariedade: primeira lei de Mendel; 
genética e probabilidades; cromossomos e alelos múltiplos; segunda lei de Mendel; linkage; interação 
gênica e herança quantitativa; anomalias genéticas na espécie humana. Evolução: teorias da evolução; 
seleção natural; causas genéticas da variação: mutação; formação de novas espécies; genética de 
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populações; as origens da espécie humana. Ecologia: ecossistemas e nichos ecológicos; energia e matéria 
nos ecossistemas; níveis tróficos; populações e comunidades; interações biológicas na comunidade: 
relações entre os seres vivos; biomas e a fitogeografia do Brasil; o impacto da atividade humana sobre a 
biosfera. Física: Sistemas de unidades: o sistema internacional. Mecânica: partícula; posição, deslocamento, 
velocidade média escalares; movimento retilíneo uniforme; velocidade instantânea escalar; aceleração 
média escalar; movimento retilíneo uniformemente acelerado; queda livre; 1ª lei de Newton; forças 
colineares e concorrentes; equilíbrio de forças; forças peso, normal e de atrito; 3ª lei de Newton; 2ª lei de 
Newton; torque; equilíbrio de corpos rígidos; máquinas simples; trabalho e energia cinética; energia 
potencial gravitacional; conservação de energia mecânica; hidrostática; empuxo; pressão atmosférica e 
vácuo. Termologia: energia térmica, calor e temperatura; termometria; dilatação de sólidos e líquidos; calor 
específico; trocas de calor; calor latente; mudança de fase; comportamento anômalo da água; propagação 
de calor. Ótica geométrica: fontes puntiformes e extensas; sombra e penumbra; reflexão; refração. Física 
ondulatória: amplitude, frequência e comprimento de onda; velocidade de propagação; ondas longitudinais 
e transversais; natureza ondulatória do som; natureza ondulatória da luz; a luz e as cores (composições 
cromáticas positivas e negativas). Eletricidade e magnetismo: ímãs; campo magnético e linhas de campo; 
pólos magnéticos; geomagnetismo; cargas elétricas; isolantes e condutores; eletrização por atrito, por 
contato e por indução; força entre cargas puntiformes: lei de Coulomb; campo elétrico; energia potencial 
elétrica; potencial elétrico e linhas equipotenciais; capacitância de condutores e equilíbrio eletrostático; 
fontes DC e AC: pilhas e geradores; corrente elétrica; resistores; circuitos elétricos resistivos; potência 
elétrica. Química: tabela periódica, notação e classificação dos elementos químicos. Substâncias simples e 
compostas. Fórmula química. Equação química. Misturas homogêneas e heterogêneas. Separação de 
misturas. Soluções. Modelo atômico: número atômico, número de massa, íons, cátions e ânions, isótopos, 
isóbaros e isótonos. Massa atômica e molecular. Ligações químicas: regra do octeto, camada de valência, 
tipos de ligações. Reações químicas: velocidade de uma reação, lei de Lavoisier, lei de Proust. Funções 
químicas: ácidos, bases, indicadores, sais, reação de neutralização, óxidos. Geociências: Água, aspectos 
físicos, químicos e biológicos. Poluição; obtenção, purificação e tratamento. Ar: camadas atmosféricas e 
suas composições; camada de ozônio; poluição. Solo: composição da crosta terrestre; origens e tipos de 
solo; erosão; desertificação; poluição. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais - Ensino Fundamental 
(Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Metodologia do ensino de ciências naturais. 

PROFESSOR I (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA) 
História da arte. Movimentos artísticos. O lúdico na obra de arte. Arte - educação. Psicologia da arte. 
Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, originalidade, 
criatividade e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o mundo sonoro, o visual, o tátil. 
Aspectos formais da Arte: linha, forma, superfície, volume, espaço, tempo, movimento, som, ruído, 
intensidade, timbre, altura, duração, ritmo, dinâmica. Integração através da arte. Artes Cênicas: história das 
artes cênicas; Papel das artes cênicas no processo educacional, teoria e prática; teatro e jogo, criatividade e 
imaginação. Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino da arte no Brasil; teoria da arte: arte 
como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção. Artes visuais: elementos de 
visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Artes visuais e o multiculturalismo. 
Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da linguagem musical; tendências 
educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. 
Música e expressão. Dança: história da dança; papel da dança na educação; estrutura e funcionamento do 
corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações 
culturais. Cultura musical brasileira. Cultura local. Folclore do Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
- Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Metodologia do ensino de artes. 

PROFESSOR I (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Conceitos de Deficiência 
Mental/Intelectual. Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades. Tecnologias Assistivas. 
Oficinas de Trabalho. Pensamento e Linguagem, o processo de elaboração conceitual. O papel do professor 
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na Educação Inclusiva. Alfabetização e Letramento, concepções de aprendizagem. Caracterização do 
Atendimento Educacional Especializado. Adaptações e Estratégias Pedagógicas para o atendimento das 
Necessidades Educacionais Especiais de crianças DM/ DI na escola regular. O papel do cuidador especial na 
inclusão de crianças DM/ DI em escolas regulares. Teoria das Inteligências Múltiplas. A Sexualidade e o 
individuo em situação de deficiência mental/intelectual.  

PROFESSOR I (EDUCAÇÃO FÍSICA) 
História da Educação Física no Brasil. Abordagens pedagógicas da Educação Física escolar. Objetivos e 
conteúdos da Educação Física escolar. Fases do desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. 
Aprendizagem motora. Proposições Metodológicas da Educação Física. Organização desportiva: torneios, 
campeonatos, competições. Didática e Prática de Ensino específica da disciplina. Educação para o lazer. 
Recreação: conceito e finalidades. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Técnicas e 
instrumentos de medida e avaliação em Educação Física. Competição e Cooperação na Educação Física 
escolar. Fisiologia do exercício. Dimensões sociais do esporte. Esporte na escola e esporte da escola. A 
Educação Física e os temas transversais. 

PROFESSOR I (GEOGRAFIA) 
Atuais concepções teórico-metodológicas da ciência geográfica e das relativas ao ensino e à aprendizagem. 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. Uma nova prática didática na construção do conhecimento 
geográfico (ensino fundamental). As conexões da Geografia com outras disciplinas, a Interdisciplinaridade e 
a Transdisciplinaridade. A linguagem cartográfica: o planeta ao alcance do estudante e aplicações do 
conhecimento geográfico ao cotidiano escolar. A Terra como nossa morada no Universo: o pensar 
consciente e o agir respeitando o meio ambiente e a atitude de um cidadão plenamente informado sobre 
problemas cruciais que afetam a humanidade. A dinâmica demográfica mundial e o patrimônio ambiental: 
por um conhecimento geográfico sem dramas, mas com uma interpretação pluralista do mundo e do Brasil. 
Uma nova Globalização ou um novo olhar geográfico sobre o Sistema Mundial? As questões ambientais e a 
humanidade: seus desafios e necessidades de superação. Os recursos hídricos e energéticos e a inserção do 
território brasileiro neste contexto. A unificação dos mercados nacionais, as tecnologias e o espaço 
geográfico. O processo de urbanização mundial e sua espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores 
locacionais. A agricultura e a segurança alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua 
concentração/desconcentração). O sistema mundial: os EUA, a UE (União Européia) e os países que formam 
o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China); o Japão na ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais; o 
sistema sul-americano; a unidade e a diversidade da África. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais - Ensino 
Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Metodologia de ensino de geografia. 

PROFESSOR I (HISTÓRIA)  
Metodologia do ensino de História. As civilizações da Antiguidade Oriental e Ocidental A formação do 
mundo contemporâneo. O período entre guerras. Idade Média. A Segunda Guerra Mundial. O mundo após 
a Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Mundo. Brasil - A ocupação inicial do território brasileiro e a questão 
indígena. A colonização portuguesa no Brasil. O Brasil Imperial. A República Velha. A Era Vargas. A 
República Contemporânea. A Nova República. Datas comemorativas e a figura do herói no ensino de 
História. A percepção do fato no ensino de História. A interdisciplinaridade e o conceito de Longa Duração 
na História Nova. Metodologia de ensino de história. História e Cultura Afrobrasileira e Africana. 

PROFESSOR I (LÍNGUA INGLESA) 
Metodologia da Língua Inglês. Pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos). 
Substantivos. Adjetivos. Artigos definidos e indefinidos. Numerais ordinais e cardinais. Verbos: tobe; 
presente simples; presente progressivo; there tobe. Horas, dias da semana, meses e estações no ano. 
Advérbios. Falsos cognatos. Preposições. Conjunções. Verbos; presente x presente contínuo; passado; 
passado x passado contínuo; presente perfeito; presente perfeito x presente perfeito contínuo; passado 
perfeito; passado perfeito x passado perfeito contínuo; futuro; condicional; modais; voz passiva/ativa; 
infinitivo e o gerúndio. QuestionTag. Discurso indireto. Phrasal verbs. Modo imperativo. Leitura e 
interpretação de textos em língua inglesa. Metodologia de ensino de Inglês. 
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PROFESSOR I (LÍNGUA PORTUGUESA) 
Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não literário. Aspectos básicos do texto literário: 
denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, 
dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: 
crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção textual: a enunciação. Coesão e 
coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de organização do discurso: narrativo, 
descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 
polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de 
palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. 
Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais - Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Metodologia da 
Língua Portuguesa. Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores 
sequenciais. Significação contextual de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. 

PROFESSOR I (MATEMÁTICA)  
Sistemas de numeração. Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores. Frações. Números 
decimais. Medidas: área, perímetros, comprimento, capacidade, volume. Simetria. Função de primeiro e 
segundo grau. Porcentagens, possibilidades e estatísticas. Gráficos. Ângulos. Proporcionalidade. Equações e 
inequações de primeiro e segundo graus. Sistema de Equações. Polígonos. Funções e relações. 
Trigonometria no triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Círculos. Noções de 
probabilidade. Geometria: figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo; sólidos 
geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera: cálculo de perímetros, áreas e 
volumes. Tópicos de matemática financeira: Juros Simples: Cálculo do montante e do Principal - 
Equivalência de capitais a juros simples. Juros Compostos: Cálculo do Montante e do Principal - 
Equivalência de capitais a juros compostos. Taxa de juros: Taxa de juros efetiva e nominal - Cálculo da taxa 
efetiva a partir da taxa nominal - taxas equivalentes em períodos quaisquer. Fatoração. Polinômios 
(operações). Lógica. Jogos e desafios da matemática. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais - Ensino 
Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Metodologia de ensino de matemática. 

PROFESSOR I (LEDOR) 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. História da Educação de 
Cegos. História e apresentação do Sistema Braille. Conhecendo a Deficiência Visual: cegueira e baixa visão. 
História e apresentação do Sistema Braille. Grafias em Braille para a Língua Portuguesa. Transcrição e 
adaptação do livro didático em Braille. Alfabetização em Braille. Leitura e decodificação de palavras, frases 
e textos em Braille. Orientações e esclarecimentos para ajudar na leitura e na escrita de textos em Braille 
Suportes para o Aluno com Deficiência Visual: estimulação sensorial e recursos ópticos. Recursos didáticos 
aplicados à educação dos alunos com deficiência visual. A Interação Social e o Desenvolvimento de 
Relações Sociais. O Processo de Profissionalização da Pessoa com Deficiência Visual. Aquisição Básica para a 
Orientação e Mobilidade. Acessibilidade: as pessoas cegas no itinerário da cidadania. Acessibilidade: as 
pessoas cegas no itinerário da cidadania. 

PROFESSOR I (LIBRAS)  
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. História da Educação de 
Surdos. As filosofias na educação de surdos. Aquisição da LIBRAS pelas crianças surdas. Aspectos da Cultura 
Surda / Identidade Surda. Parâmetros da LIBRAS. Aspectos gramaticais da LIBRAS. Estrutura sintática da 
LIBRAS. Introdução ao sistema fonético e fonológico da LIBRAS. A importância das expressões faciais e 
corporais na LIBRAS. Lei Federal nº 10.436, de 24/04/02 e o Decreto Federal nº 5.626, de 22/12/05. 
Educação Bilíngue para surdos. Atendimento Educacional Especializado. Estratégias Pedagógicas para 
atender as necessidades educacionais especiais do aluno surdo. Adaptações Curriculares para atender as 
necessidades educacionais especiais do aluno surdo. O papel do instrutor / professor de LIBRAS. O papel do 
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professor regente na escola regular. O ensino da L1 e L2. Prática de leitura e produção de textos em 
português como L1 ou como L2, com ênfase nos aspectos de organização linguística. O papel do intérprete 
de LIBRAS dentro da sala de aula. Acessibilidade: as pessoas surdas no itinerário da cidadania. 

PROFESSOR II (1º AO 5º ANO)  
Educação Infantil: Etapas do desenvolvimento psicomotor. Aprendendo a aprender. Planejamento 
curricular centrado na criança. Processo de aprendizagem da leitura a da escrita. Proposta pedagógica. 
Função sócio-política e pedagógica. Eixos norteadores e prática pedagógica. Espaço e tempo. Diferentes 
linguagens da criança. Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e 
cuidar. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita. A criança e o número. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. 
Trabalhando com histórias, com livros e revistas, com dramatização, com desenho infantil. A arte na escola. 
Rotina da sala de aula. Creche: organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/2009). Diretrizes 
educacionais do Município de Araruama. Noções de primeiros socorros. Alfabetização: Letramento e 
alfabetização, processo de aprendizagem da leitura, da escrita e dos números. Jogos, brincadeiras e 
psicomotricidade. Trabalhando com histórias. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Rotina e 
gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Relação família x escola. Ação pedagógica. 
Objetivos do ensino fundamental. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Identificação da população 
a ser atendida, a atividade econômica, o estilo de vida, a cultura e as tradições Interação social. Resolução 
de problemas. Organização do currículo. Erro e aprendizagem. A construção do conhecimento. Ciências: 
Abordagem holística dos conteúdos Ciências: água, ar e solo – características físicas, químicas e biológicas e 
suas relações nos ecossistemas. Sol – fontes de energia e processos energéticos vitais na natureza. 
Transformações dos materiais na natureza. Seres vivos - suas relações e interações ambientais, cadeia e 
teia alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e sexualidade. Meio 
ambiente. Impactos ambientais – manejo e conservação. Lixo. Poluição. Experiências. Estudos Sociais: 
Abordagem holística do conteúdo Estudos Sociais: Brasil: aspectos sociais e políticos. Desigualdades 
regionais no Brasil de hoje. Brasil e estado do Rio de Janeiro: principais aspectos geográficos e econômicos. 
Município de Araruama: aspectos históricos, geográficos e econômicos Espaço e tempo: localização, 
organização, representação. Tempo físico. Linha de tempo. Maquetes. Mapas e globo terrestre. Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais - Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). 
Diretrizes educacionais do Município de Araruama. Noções de primeiros socorros. Língua Portuguesa: 
Abordagem holística dos conteúdos Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita, 
letramento e alfabetização. O texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias 
sugeridas por imagens. A construção da leitura e da escrita pela criança. A arte na escola Metodologia da 
linguagem: objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da 
linguagem oral e da escrita. Linguagem: variação linguística; interlocução. Matemática: Abordagem 
holística dos conteúdos Matemática: a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em 
diferentes bases. Resolução de problemas envolvendo as quatro operações. Metodologia do ensino de 
matemática. 

PSICOMOTRICISTA  
Desenvolvimento cronológico psicomotor. Formas de intervenção Psicomotora. Psicomotricidade e 
educação. Formação do Professor da Educação Infantil. O professor e a psicomotricidade. Funções do 
Psicomotricista. Áreas da Psicomotricidade: Aspectos Fundamentais da Psicomotricidade. Aspectos 
neurológicos da Psicomotricidade. Psicomotricidade Relacional. Psicomotricidade Evolutiva do 
Desenvolvimento. Sociopsicomotricidade Ramain-Thiers. Técnica de Relaxação. Técnicas de Expressão 
Psicomotora. Equoterapia. Clínica Psicomotora. Avaliação Psicomotora por meio de testes psicológicos 
(Avaliar o conhecimento das possibilidades de realização de uma avaliação psicomotora; Avaliar o afetivo 
através do desenho, enfatizando esquema e imagem corporal e relacionamentos; Avaliar a maturação das 
funções cognitivas a partir de 7 anos; Avaliar a maturação neurológica e perceptiva em crianças menores; 



                
                
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
                     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

36 

 

Avaliar a capacidade de realização do desenvolvimento psicomotor em crianças menores; Avaliar os 
aspectos da psicomotricidade de 5 a 12 anos estabelecendo um perfil psicomotor amplo; Avaliar as funções 
psicomotoras na relação corpo-afeto em crianças de 4 a 8 anos através de provas corporais, rítmicas e 
auditivas). Os primeiros meses de vida: amamentação, rolar, engatinhar, andar, falar. A importância da 
entrevista inicial.  

PSICOPEDAGOGO  
O processo de aprendizagem no mundo contemporâneo. Identificação e articulação teórico-prática dos 
diversos aspectos que incidem sobre a aprendizagem: sociais, culturais, históricos, afetivos, cognitivos e 
biológicos. Relações entre desenvolvimento e aprendizagem. As teorias construtivistas. As teorias relação 
professor/aluno. Identificação e articulação das principais dimensões presentes na relação professor/aluno. 
Os processos identificatórios. Os elementos emocionais e a aprendizagem. Contribuições da psicanálise 
para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. A relação com o saber. As contribuições dos 
principais teóricos da aquisição do conhecimento, com ênfase para as relações do discente com o saber. A 
educação especial. A educação inclusiva: suas possibilidades e limites, analisados a partir da interface entre 
a teoria e a prática. Identificação e articulação das dimensões presentes no contexto da Educação Especial, 
com destaque para os aspectos intra e inter-subjetivos dos alunos, dos professores e familiares. Escola e 
construção da cidadania. Dificuldades da aprendizagem. Estratégias de intervenção. Ensinar a aprender. 
Sexualidade na infância e adolescência. Preconceito social, racial e sexual. O uso do lúdico no diagnóstico 
psicopedagógico. Diferença entre fracasso escolar e problema de aprendizagem. Modalidade de 
aprendizagem: ferramenta de intervenção psicopedagógica. A contribuição do psicopedagogo institucional. 

SUPERVISOR EDUCACIONAL 
Conceito e características da supervisão escolar. O Supervisor e a construção do Projeto pedagógico. A 
supervisão escolar e suas funções: técnica, administrativa e social. Objetivos da Supervisão Escolar. Tipos 
de Supervisão. Métodos e técnicas de supervisão escolar. Supervisor: um líder e um agente de mudanças. O 
supervisor como parceiro político-pedagógico do professor. A prática da supervisão escolar: interação com 
a família e a comunidade, encontros de pais e professores, encontro com professores. Etapas da supervisão 
escolar: planejamento, acompanhamento, controle. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica - Parecer CNE/CEB nº 07, de 07 de abril de 2010 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho 
de 2010. Resolução nº 07, de 14/12/2010. Políticas públicas, projeto pedagógico e planejamento. 
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