
 

 
 
 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  

I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ENSINO SUPERIOR 
 

DISCIPLINA – LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
1. Compreensão e interpretação de textos 2. Variação linguística; gêneros de texto; 3. Estilística: Figuras de linguagem; 4. 
Coerência e coesão textuais; 5. Semântica: Sinônimos; Antônimos; Homônimos; Parônimos; 6. Ortografia oficial; acentuação 
gráfica; 7. Ortografia: Dificuldades ortográficas; 8. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos; 9. 
Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; Interjeição; Verbo-
flexão; 10. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 11. Adjetivo: classificação, flexão, emprego; 12. Pronome: 
classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento; 13. Verbo: conjugação, 
flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos verbais, vozes; 14. Advérbio: classificação e 
emprego 15. Coordenação e subordinação; 16. Concordância verbal e nominal; 17. Sujeito: classificação; Predicado: verbal, 
nominal e verbo – nominal; 18. Regência verbal e nominal; 19. Emprego do sinal indicativo da crase; 20. Adjuntos 
adnominais e adverbiais; 21. Pontuação. 
 
 

DISCIPLINA - INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. 
Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. 
Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de 
gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; 
geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas 
de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 
 
 

DISCIPLINA - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. 
 
1. Lei Orgânica do Município de Jacuizinho 
2. Regime Jurídico do Município de Jacuizinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

CARGO: FISCAL: 
 

Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Agente Fiscal; Conhecimento sobre Processo Administrativo (Infração, 
intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); 
Surtos Endêmicos; Conhecimento sobre Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha marrom, aranha armadeira, 
escorpiões e cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veiculadas por água e alimentos; Leis 
Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73;  Noções de risco em epidemiologia e Saúde da Família;  Conhecimento 
sobre coleta de água e alimentos e como informar uma confecção de caixa séptica, Sumidouro, desindetização, limpeza de 
caixas d água; Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público e gerenciamento de conflitos; Conhecimento 
sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária. 
 
 

CARGO – ENGENHEIRO CIVIL 
 

1. Estruturas de madeira: propriedades; madeiras para construção civil; dimensionamento de peças tracionadas, 
comprimidas e fletidas; treliças. 
2. Estruturas de aço: propriedades; dimensionamento à tração, compressão, flexão e a esforços combinados; ligações; 
treliças. 
3. Estruturas de concreto armado: comportamento mecânico e reológico do concreto; determinação da resistência 
característica do concreto; aço para concreto armado características mecânicas do aço; estados limites; aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação; dimensionamento de seções retangulares e T aos esforços de (cisalhamento, 
flexão e compressão); noções sobre dimensionamento de lajes retangulares em concreto armado e pré-moldadas e pilares. 
4. Resistência dos materiais: análise de tensões e deformações; flexão; cisalhamento; flambagem; elementos da mecânica 
vetorial (momentos de inércia e centróides de áreas); tensões principais; teoria da elasticidade. 
5. Análise estrutural: esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor; apoio e vínculos; estruturas isostáticas, 
hiperestáticas e hipoestáticas; deformações e deslocamentos em estruturas linhas de influência, efeitos térmicos. 
6. Mecânica dos solos e fundações: origem e formação; índices físicos; caracterização; pressões e deformações; resistência 
ao cisalhamento; compactação; hidráulica nos solos; compressibilidade; adensamento; estimativa de recalques; prospecção 
geotécnica; empuxo de terra e influência da água; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes, aterros cortinas de 
contenção e barragens; tipos de fundações; capacidade de carga de fundações; estabilidade das fundações superficiais e 
profundas. 
7. Drenagem urbana e Hidrologia: ciclo hidrológico; inundações; precipitação; microdrenagem; escoamento superficial; obras 
de macrodrenagem; vazão máxima e hidrograma de projeto; controle de inundações; séries históricas, fundamentos de 
hidrologia estatística. 
8. Saneamento: aspectos epidemiológicos; tratamento de água: características da água, balanço de massa, conceitos de 
tratamento convencional (coagulação, floculação sedimentação, filtração, desinfecção, fluoração); tratamento e lançamento 
de efluentes: conceitos básicos de: saneamento e poluição das águas, caracterização dos esgotos, níveis, processos e 
sistemas de tratamento, princípios de sedimentação, remoção de sólido sedimentáveis, digestão anaeróbia, remoção de 
umidade do lodo, fossas sépticas, lodo ativados, aeração prolongada, filtros biológicos, lagoas de estabilização, legislação 
ambiental e impacto do lançamento de efluentes nos corpos receptores, estudos e concepção de projeto; resíduos sólidos: 
resíduos sólidos domésticos, de saúde e industriais: conceitos, caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, 
geração métodos de disposição final, tratamento, compostagem e vermicompostagem. 
9. Projeto e execução de obras civis: topografia e terraplenagem: locação de obras sondagens, instalações provisórias; 
canteiro de obras: proteção e segurança, depósito armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas; fundações; 
escavações; escoramentos; estruturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria simples e estrutural; 
estruturas pré-fabricadas; controle tecnológico; argamassas; instalações prediais; alvenarias e revestimentos; esquadrias e 



 

 
 
 

vidros; coberturas; pisos pavimentação; impermeabilização; segurança e higiene do trabalho; ensaios de recebimento da 
obra; desenho técnico; pintura. 
10. Mecânica dos fluidos e hidráulicos: propriedades dos fluidos; estática dos fluidos; equação de Bernoulli  aplicações; 
escoamento em condutos forçados e superfície livre. 
11. Redes hidráulicas: Instalações hidráulicas prediais; redes de distribuição de água e esgoto. 
12. Rodovias e Vias urbanas: Projeto geométrico, construção e conservação. Terraplenagem e pavimentação. 
13. Orçamento e composição de custos. 
14. Planejamento e controle de obras. 
15. Cronograma físico-financeiro. 
16. Normas técnicas - NBRs. 
17. Legislação. 
18. Conhecimentos gerais em AutoCAD até a versão 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. 
19. Ética Profissional 
 
 
 

CARGO – PSICÓLOGO 
 
1. Lei n° 8069 - Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério 
da Saúde - Secretaria Nacional de Assistência à Saúde - Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. - O SUS de A 
a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde.  
2. A Humanização como Eixo Norteador das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do SUS – Ministério 
da Saúde.  
3. Conhecimentos Específicos - O papel do psicólogo na área social, Os fenômenos psicológicos no processo avaliativo, 
Psicodiagnósticos, Psicopatologia, Processos Básicos do Desenvolvimento Humano, Exame Mental, Cursos das 
Enfermidades Mentais, Principais Síndromes. Transtornos e Tratamento psiquiátrico, Abordagens Psicoterápicas, 
Afetividade, (Normal e Patológica), Personalidade e Identidade, Saúde Mental. Psicologia Institucional e o Processo Grupal.  
4. O desenvolvimento emocional, social e intelectual da criança, adolescente e do adulto. Processo de Triagem 
Psicológica: início, desenvolvimento e finalização;  
5. Acolhimento, contrato terapêutico, comportamento ético no atendimento psicoterápico;  
6. Código de Ética do Psicólogo; Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento psicológico; Modalidades de 
Atendimento: individual, infantil, casal e grupos;  
7. Orientação e acompanhamento terapêutico; Processo de avaliação psicológica e suas partes constitutivas; 
Procedimentos de entrevista, Tipos de entrevistas psicológicas; Técnicas de observação, utilização de testes psicológicos e 
manuais de tratamento na área de transtornos psicológicos; Relação terapêutica; Trabalho em equipe multiprofissional; 
8. Utilização de técnicas psicoterápicas; Práticas clínicas e limites ambientais do trabalho em clínica-escola de Psicologia; 
Supervisão em clínica psicoterápica; Treinamento assertivo e pesquisa em psicologia clínica. 
 
 

CARGO- CLÍNICO GERAL. 
 

Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes 
Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária á Saúde.  
- O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 



 

 
 
 

- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de 
Saúde. – 3. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Humaniza SUS – Política Nacional de Humanização - A Humanização como Eixo Norteador das Práticas de Atenção e 
Gestão em Todas as Instâncias do SUS – Ministério da Saúde, 2004. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da Saúde 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.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 8.080)  
- Lei 8.142, de 28/12/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
- Portaria 2.203, de 05/11/1996 - Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do 
Sistema Único de Saúde.  
- Portaria 373, de 27/2/2002 - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS 01/2002.  
- Resolução 399, de 22/2/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais 
do referido pacto. 
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência cardíaca; 
cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e hipertensão arterial sistêmica; pericárdio; 
doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da 
aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doenças pulmonares obstrutivas; 
asma brônquica; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares 
ambiental e ocupacional e doença intersticial e infiltrativa. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença 
renal secundária a hipertensão e diabetes; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência 
renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais 
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; verminoses, doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença 
inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Bilear: 
avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações; 
doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: 
desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e 
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Musculoesqueléticas e 
do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso 
sistêmico; espondiloartropatias; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças 
Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas de 
notificação compulsória e demais doenças causadas por agentes bacterianos, virais, fúngicos e protozoários. Doenças 
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; 
doenças cérebro vasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial 
da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente 
traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle 
agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de 
pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. 
Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 
 

 



 

 
 
 

 

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ENSINO MÉDIO. 
 

DISCIPLINA – LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVÉL MÉDIO. 
 
 1. Compreensão e interpretação de textos 2. Variação linguística; gêneros de texto; 3. Estilística: Figuras de linguagem; 4. 
Coerência e coesão textuais; 5. Semântica: Sinônimos; Antônimos; Homônimos; Parônimos; 6. Ortografia oficial; acentuação 
gráfica; 7. Ortografia: Dificuldades ortográficas; 8. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos; 9. 
Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; Interjeição; Verbo-
flexão; 10. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 11. Adjetivo: classificação, flexão, emprego; 12. Pronome: 
classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento; 13. Verbo: conjugação, 
flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos verbais, vozes; 14. Advérbio: classificação e 
emprego 15. Coordenação e subordinação; 16. Concordância verbal e nominal; 17. Sujeito: classificação; Predicado: verbal, 
nominal e verbo – nominal; 18. Regência verbal e nominal; 19. Emprego do sinal indicativo da crase; 20. Adjuntos 
adnominais e adverbiais; 21. Pontuação. 
 

DISCIPLINA - INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. 
 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. 
Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. 
Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de 
gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; 
geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas 
de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 
 
 

DISCIPLINA - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. 
 
1. Lei Orgânica do Município de Jacuizinho 
2. Regime Jurídico do Município de Jacuizinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO. 
 
 

INSPETOR TRIBUTÁRIO. 
 
1. Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária;  
2. Lei 8666/93;  
3. Contribuição de Melhoria, Hierarquia,  
4. Código de Postura Municipal;  
5. Código Tributário Nacional;  
6. Código Tributário Municipal;  
7. Constituição Federal; 
 
 
 
 

SECRETÁRIO ESCOLAR. 
 
1.Gestão Educacional - Organização Curricular, Diretrizes Nacional para Educação Básica. 
2. Legislação Educacional - LDB - Resolução 01/2012 do CEDF, Constituição Federal. 
3. Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
4. Escrituração escolar-Instrumentos de registro, organização didática, normas de arquivamento e incineração, redação 
oficial, tipos de modelo de correspondência. Relações interpessoais e Éticas. 
5. Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao publico, relações humanas, comunicação; 
6. Comunicação Organizacional, eficiência nas comunicações administrativas, correspondências oficial; 
7. Documentos e/ ou modelos utilizados, mensagens eletrônicas, atendimento telefônico, formulários; 
8. Documentação e Arquivos: pesquisas, documentação, arquivo, sistemas e métodos de arquivamento; 
9. Guarda e eliminação de documentos escolares; 
10. Importância da Secretaria Escolar, perfil e papel; 
11. Princípios norteadores do trabalho dos profissionais da Secretaria. 
12. Gestão da Secretaria escolar. 
13. Métodos e técnicas secretariam. 
14. A vida escolar do aluno; 
15. Noções de Administração; 
16. Noções de Arquivo – Conceito – tipos de arquivo – métodos de arquivamento e forma de organização. 
 

OFICIAL ADMINISTRATIVO. 
 

 ROTINAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
1. Organizações, eficiência e eficácia. 
2. O processo administrativo: planejamento, organização, influência, controle.  
3. Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas.  
4. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais e contemporâneas, tendências e práticas 
organizacionais. 
5. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional.  
6. Controle: princípios da administração da produção e do controle.  
7. Princípios fundamentais da administração pública: administração pública no Brasil, administração pública gerencial, 
reforma da gestão pública e sistemas de administração federal.  



 

 
 
 

8. Noções de Arquivo: Conceitos fundamentais de arquivologia: Princípio Proveniência; Teoria das três idades de 
arquivo.  
9. Gestão de documentos: Protocolo; Instrumentos de gestão de documentos; Plano de classificação; Tabelas de 
temporalidade; Arquivos Permanentes: Arranjo; Descrição; Lei nº 8159 de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. 
10. Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: Política; Planejamento; Técnicas. Redação 
Oficial: Ata, Atestado, Circular, Certidão, Edital, Memorando, Ofício. 
 

 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
1. Conceito de cliente. Tipos de clientes e como lidar com cada tipo. Princípios fundamentais para um 
2. bom atendimento.  
3. A imagem da organização. Auto-motivação. Inteligência emocional.  
4. O que é qualidade e seus tipos.  
5. Atendimento telefônico e pessoal.  
6. Comunicação verbal e escrita.  
7. Gestos corporais.  
8. Etiqueta empresarial. Ética profissional. Tratamento e atendimento. Comportamento assertivo. 
9. Análise do perfil psicológico do cliente. 
10. Comunicação Verbal e Não Verbal.  
11. Comunicação e Informação: Conceito de informação e comunicação; Metodologia da comunicação;  
12. Os elementos da comunicação; Ruídos na comunicação; Comunicação e expressão escrita; Comunicação e 
expressão oral. 
13. Relacionamento Interpessoal: Percepção do eu e do outro;  
14. Marketing pessoal; Diferenças individuais; Empatia;  
15. Processos de interação - acomodação, assimilação, cooperação, administração de conflitos e negociação. 
Comunicação interpessoal: cuidados e o "saber ouvir";  
16. Regras básicas de comportamento social. Atendimento: Classificação de clientes;  
17. A questão da auto-estima do cliente;  
18. A comunicação como fator determinante na relação com o cliente; Atendimento pessoal, telefônico e 
19. eletrônico;  
20. Conquistar e manter clientes - a imagem da organização frente ao mercado;  
21. Postura, apresentação pessoal e vocabulário profissional no atendimento ao cliente. 
 

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA. 
 
1. Planejamento e gestão de unidades de informação. Sistemas automatizados de gestão de acervos. 
3. Representação Descritiva (AACR2, MARC21). 
4. Representação Temática (CDD, CDU, PHA, CUTTER, Indexação pré e pós-coordenada, Tesauro e Resumo). 
5. Estudos de usuários, Serviço de Referência e Informação. 
6. Estratégias de busca, Lógica Booleana, Tipos de Bases de Dados, Ferramentas de busca na Internet. 
7. Propriedade Intelectual (Propriedade Industrial e Direito Autoral). 
8. Princípios de Gestão da Qualidade e Normas correlatas. 
9. Ações técnicas específicas para atuação no tratamento da informação. 
10. Normas de documentação: NBR 6023 - Informação e documentação - Referências - Elaboração NBR 6024 - 
Numeração progressiva das seções de um documento - Procedimento NBR 6027 - Sumário - Procedimento 
NBR 6028 - Resumos - Procedimento NBR 6034 - Preparação de índice de publicações – Procedimento NBR 
10520 - - Informação e documentação - Apresentação de citações em documentos; NBR 14724 - Trabalhos. 
acadêmicos. 



 

 
 
 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO. 
 

DISCIPLINA – LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 
 
Compreensão e interpretação de textos; • Ortografia; • Acentuação; • Pontuação; • Significação das palavras, Sinônimos e 
Antônimos; • Substantivos Coletivos; • Gênero, plural e aumentativo e diminutivo dos substantivos e adjetivos; • Uso dos 
pronomes pessoais; • Uso de verbos e tempos verbais; 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA Livros didáticos de língua portuguesa do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
 
 

DISCIPLINA - MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 
 
• Leitura e representação de numerais; • O número em diferentes situações; • Sequência numérica, antecessor e sucessor; • 
Par e ímpar; • Problemas envolvendo todas as operações, nº naturais, racionais e decimais; nº romanos. • Conceito de metade, 
dobro e triplo; • Resolução de problemas por meio das operações • Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo e 
massa.  
 
 BIBLIOGRAFIA INDICADA Livros didáticos de matemática do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
 
 

DISCIPLINA - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 
 

01. Lei Orgânica do Município de Jacuizinho 
02. Regime Jurídico do Município de Jacuizinho 

  

 


