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 ENSINO SUPERIOR COMPLETO
NÚCLEOS COMUNS
Português para todos os cargos de Ensino Superior
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos,
modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo,
ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais
em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos
verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na
frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação; aspas
e outros recursos. 6. Funções da linguagem e elementos da comunicação.
Legislação Municipal para os cargos de Analista Tributário; Auditor Fiscal; Procurador;
Arquiteto; Agente fiscal de obras; Agente fiscal de posturas; Bibliotecário; Contador.
Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Geólogo; Museólogo
Competências e autonomia municipal. Princípios. Os Poderes municipais. Legislativo e
Executivo. As atribuições da Câmara Municipal. Composição, estrutura e funcionamento.
Processo e técnica legislativa. O Poder Executivo e suas atribuições. A organização da
Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Políticas municipais. Política urbana. Política do meio
ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social.
Política econômica. Política de direitos humanos. Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos
e deveres. Provimento dos cargos públicos. Posse e exercício. Processo disciplinar. Normas
orçamentárias. O Sistema Tributário Municipal. Normas gerais. Administração tributária
municipal. Bens municipais. A prestação de serviços públicos. Prestação direta e indireta. Atos
municipais. Processo administrativo. Licitação e contrato. Legislação atualizada: Lei Orgânica
do Município; Estatuto dos Servidores e Regime Jurídico; Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal; Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal; Código Tributário
Municipal. Legislação urbanística municipal e toda a legislação relacionada com o programa.
Legislação do SUS para os cargos de Assistente Social; Biólogo; Farmacêutico; Médico
Hepatologista Ambulatório; Médico Infectologista DST e AIDS; Médico Pneumologista;
Médico Veterinário; Nutricionista e Psicólogo
Sistemas de saúde. A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil:
retrospectiva; reforma sanitária. Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamentos do SUS.
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências
(Diretrizes Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Gestão do SUS: diretrizes para a
gestão do SUS; Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação
Popular; Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS; Planejamento e
Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional da Atenção Básica
(2011 e 2017). Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. Constituição brasileira
(art. 196 a 200). Redes de Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde.
Promoção à saúde. Controle social da saúde. Estratégia de Saúde da Família. Determinantes
Sociais em Saúde. Política nacional de humanização. Sistemas de informação em saúde.
Doenças de notificação compulsória.
Conhecimentos Gerais do Município para todos os cargos de Nível Superior
Texto Conhecimentos sobre o Município de Saquarema *
Parte 1
1.1. Origem e dados históricos da região de Saquarema. Primeiras ocupações, evolução
histórica, econômica e administrativa: dados relevantes. 1.2. Informações básicas sobre área,
altitude, clima, relevo; Sistemas costeiro, lagunar e hidrográfico; Parques, unidades de
conservação e áreas de proteção ambiental da região. 1.3. Localização do Município,
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população, limites municipais, distritos; vias de acesso; Características urbanas; Atividades
econômicas predominantes; Serviços básicos. 1.4. Patrimônio natural, histórico, material e
imaterial. Datas comemorativas; atrações, eventos e espaços de destaque do Município;
Posição do Município na divisão regional turística do Estado e sua classificação.1.5. Aspectos
e indicadores sociais, econômicos e financeiros.
* Dados e informações com base no documento “Conhecimentos sobre o Município de
Saquarema”, disponível no sitio do IBAM.
Parte 2
Aspectos da administração municipal de Saquarema conforme sua Lei Orgânica:
1. Autonomia, poderes e símbolos municipais. Divisão administrativa do Município.
Competências municipais: privativas, comuns e suplementares. Vedações.
2. Organização dos poderes: Câmara e Prefeitura. 2.1. Câmara Municipal: funções,
competências privativas, posse, funcionamento. Conceitos sobre mandato, legislatura, sessão
legislativa, sessões ordinárias e extraordinárias; comissões permanentes e especiais.
Regimento Interno, Processo Legislativo. Mesa Diretora: membros, eleição, atribuições e
composição. Número de vereadores na Câmara Municipal de Saquarema. Convocações da
Câmara e prazo para os órgãos do poder executivo prestarem informações e apresentarem
documentos requisitados pela Câmara. 2.2. Prefeito Municipal: Competências privativas,
posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Auxiliares diretos. Julgamento
de crimes e infrações do Prefeito. Atos de competência do Prefeito e seus conteúdos
específicos. 3. Atos municipais: publicidade. Prazos da Câmara e da Prefeitura para o
fornecimento de certidões aos interessados. 4. Estrutura administrativa da Prefeitura: órgãos
de administração direta e indireta. 5. Fiscalização contábil e financeira; Controle interno e
externo. 6. Tributos municipais e administração tributária. Administração de bens patrimoniais e
de obras e serviços públicos. 7. Orçamento, suas leis e características, vedações, emendas e
execução orçamentária.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE FISCAL DE OBRAS
1. Competências do Poder Executivo Municipal, no campo da fiscalização de obras públicas e
privadas: Política Urbana, Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 1.2. A gestão do ambiente
municipal diante do conceito de sustentabilidade e sua relação com os recursos naturais e
culturais de Cabo Frio. 1.3. O Direito de Construir e enquadramento jurídico-administrativo para
o exercício do Poder de Polícia e o exercício da fiscalização. 1.4. Desempenho das atribuições
do fiscal de obras. 1.5. Legislação municipal vigente sobre fiscalização de obras. 2. Construção
Civil: Instalações Provisórias, topografia, fundações, estruturas, instalações prediais,
alvenarias, esquadrias, instalações prediais revestimento, pavimentação, coberturas, telhados
– madeiramento e telhas, posicionamento de equipamentos eletromecânicos, com suas áreas
de utilização, equipamentos urbanos. Noções básicas de comandos do programa Autocad
2005 e 2008.
AGENTE FISCAL DE POSTURAS
1. Poder de polícia municipal: características, natureza e áreas de atuação, agentes
responsáveis. Prestação de serviços públicos: formas e condições. Patrimônio municipal:
abrangência, classificação. Bens Públicos: conceito, tipos, classificação. 2. Atos
administrativos: Classificação e espécies, conceitos, conteúdos e utilização dos seguintes atos:
apostila, ata, alvará, carta, certidão, correspondência interna, decreto, deliberação, despacho,
exposição de motivos, instrução normativa, lei, lei complementar, mensagem, ofício, oficio
circular, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, requerimento, resolução, regulamento. 3.
Fiscalização de posturas, conforme o Código de Posturas do Município de Cabo Frio
(Resolução nº 060 de 21 de junho de 1967): 3.1. Infrações, penas, multa, processo de
execução. 3.2. Da higiene pública: das vias públicas, das habitações, da alimentação, dos
estabelecimentos; 3.3. Da polícia de costumes, segurança e ordem pública: da moralidade
sossego público, dos divertimentos públicos, dos locais de culto, do transito público, das
medidas referentes aos animais, da extinção de insetos nocivos, do empachamento de vias
públicas dos inflamáveis e dos explosivos, das queimadas e dos cortes de árvores e
pastagens, das explorações de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro,
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dos muros e cercas, dos anúncios e cartazes. 3.4. Do funcionamento do comércio e da
indústria: do licenciamento dos estabelecimentos industriais e comerciais: das indústrias e do
comércio localizado, do comércio ambulante, do horário de funcionamento, da aferição de
pesos e medidas. 4. Normas técnicas ABNT sobre avaliação do ruído em áreas habitadas e
outros preceitos relativos a posturas municipais. 5. Crimes contra a administração pública
praticados por funcionário público (arts. 312 a 327) e por particular (artigos 328 a 337) contra a
Administração em geral
ANALISTA TRIBUTÁRIO
O Poder Executivo e suas atribuições. A organização da Prefeitura. Órgãos da sua estrutura.
Servidores públicos. Normas orçamentárias. O Sistema Tributário Brasileiro. Os princípios
constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. A repartição das receitas tributárias.
O Código Tributário Nacional. Tributos e suas espécies. Características. Normas gerais de
Direito Tributário. Vigência e aplicação da legislação tributária. Interpretação e integração da
legislação tributária. Obrigação tributária. Fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo.
Solidariedade e capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Crédito
tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Renúncia fiscal.
Garantias e privilégios. Administração tributária. Fiscalização, dívida ativa e penalidades
tributárias. Código Tributário Municipal. Normas gerais. Características dos tributos municipais.
Administração tributária municipal. Atos municipais. Processo administrativo. Legislação
atualizada: Código Tributário Nacional; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do
Município; Lei de Estrutura da Administração Pública Municipal; Código Tributário Municipal e
legislação complementar.
ARQUITETO
1. As competências do Poder Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu
território; Políticas Urbanas, Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 2. A gestão do ambiente
municipal diante do conceito de sustentabilidade e sua relação com os recursos naturais e
culturais de Rio das Ostras. 3. O desempenho das atribuições do arquiteto nas funções
públicas municipais, no que tange à elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento
urbano sustentável e à elaboração e análise de projetos urbanos e edilícios. 4. O Direito de
Construir e seu enquadramento jurídico administrativo para o exercício do Poder de Polícia, em
especial na elaboração de normas para o controle do parcelamento, uso e ocupação do solo e
sua fiscalização. 5. Legislação federal, estadual e municipal concernentes ao parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, obras e edificações. 6. Urbanismo: conceitos e princípios. 7.
Patrimônio cultural, histórico e arquitetônico.
ASSISTENTE SOCIAL
1. A questão social na contemporaneidade, mundialização capitalista, transformações no
mundo do trabalho e suas implicações para o trabalho da/o assistente social. 2. Estado, política
social e direitos sociais: a contrarreforma do Estado e suas particularidades na realidade
brasileira. 3. Serviço Social e suas dimensões teórico-metodológica, éticopolítica e técnicooperativa. 4. A inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica, racial e sexual do trabalho,
atribuições privativas e competências profissionais do/a assistente social. 5. O trabalho da/o
assistente social nas políticas sociais: intervenção, investigação; avaliação; trabalho social com
famílias; práticas educativas e de mobilização social; trabalho em equipe. 6. Legislação Social,
Resoluções e Normativas sobre o trabalho da/o assistente social. 7. Seguridade Social:
particularidades de sua configuração sócio-histórica no Brasil; financiamento, controle
democrático e rebatimentos da contrarreforma do Estado na sua realização. 8. Projeto éticopolítico do Serviço Social e ética profissional. 9. Particularidades do trabalho da/o assistente
social, subsídios e parâmetros para sua atuação nas políticas sociais de saúde, educação e
assistência social. 10. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Sistema Único da
Assistência Social (SUAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Norma Operacional
Básica (NOB/RH/SUAS). 11. Lei Orgânica da Saúde (LOS), Sistema Único de Saúde (SUS).
12. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 109/2009).
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AUDITOR FISCAL
1. O Sistema Tributário Brasileiro. Os princípios constitucionais tributários. Normas
orçamentárias. Limitações ao poder de tributar. A repartição das receitas tributárias. 2. Código
Tributário Nacional. Tributos e suas espécies. Características. 3. Normas gerais de Direito
Tributário. Vigência e aplicação da legislação tributária municipal. Interpretação e integração da
legislação tributária. 4. Obrigação tributária. Fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo.
Solidariedade e capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. 5.
Crédito tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Renúncia
fiscal. Garantias e privilégios. 6. Administração tributária. Fiscalização, dívida ativa e
penalidades tributárias. 7. Código Tributário Municipal. Normas gerais. Características dos
tributos municipais. Administração tributária municipal. Processo administrativo fiscal. 8. Ações
de Combate à sonegação fiscal. 9. Auditoria Tributária. 10. Plano Anual de Fiscalização. 11.
Notificação e Intimação de Atividade Fiscalizatória. 12. Fiscalização junto a contribuintes
específicos. Legislação atualizada: Código Tributário Nacional; Lei de Responsabilidade Fiscal;
Lei Orgânica do Município; Lei de Estrutura da Administração Pública Municipal; Código
Tributário Municipal e legislação complementar.
BIBLIOTECÁRIO
1. Planejamento, Organização e Administração de Bibliotecas. 2. Processamento Técnico da
Informação: Catalogação: princípios e Código de Catalogação Anglo-Americano. 3.
Classificação: estrutura e sistemas. Classificação Decimal de Dewey, Tabelas de notação de
autor. 4. Indexação: Conceitos, processos, linguagens e sistemas, recuperação da informação:
princípios, medidas de avaliação, métodos de indexação. 5. Serviço de Referência: conceito,
competências, técnicas de busca e disseminação da informação. Utilização de fontes gerais e
especializadas de informação. 6. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). 7. Avaliação e Desenvolvimento de Coleções. 8. Estudos e Treinamento de usuários.
9. Redes e Sistemas de Informação: conceitos e características. 10. Marketing: serviços aos
clientes, técnicas, implementação, estratégias. 11. Profissão do Bibliotecário: legislação, órgão
de classe.
BIÓLOGO
1. Biologia Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia.
Invertebrados. Vertebrados. Botânica. Classificação e características principais dos grupos
vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. Ecologia Vegetal.
Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas em Saúde
Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações
intraespecíficas e interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos
Biogeoquímicos. Biomas. 2. Resíduos sólidos Tipos de Resíduos. Classificação dos Resíduos.
Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos Comuns.
Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. 3. Poluição, Impactos Ambientais e
Legislação Ambiental Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e
resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar, Águas e Solos. Impactos Ambientais. Medidas
Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de Conduta (TACS). Unidades de
Conservação. 4. Análises clínicas Coletas e Exames de materiais biológicos. Detecção de
doenças e agentes patológicos. Emissão e interpretação de Laudos. Hematologia.
Microbiologia. Imunologia. Química clínica. Parasitologia. 5. Agricultura e Pecuária Técnicas
Agropecuárias. Produtividade Agropecuária. Produtos Agropecuários. Pesquisas e Inovações
Tecnológicas Agropecuárias.
CONTADOR
1. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação.
Orçamento Público: conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios
Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de Orçamento. Orçamento-Programa: conceito,
finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamental: Plano Plurianual (PPA),
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Orgânica do Município
de Saquarema voltada para a Administração Financeira e Orçamentária. Receita Pública:
Conceito, Classificações, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação
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Orçamentária. Estágios da Receita. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações.
Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da
Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício
Anteriores. Dívida Pública. Bens Públicos. 2. Lei de Responsabilidade Fiscal: Introdução;
Receita Corrente Líquida; disposição sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária
Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferências Legais e
Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de
Dotações; Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da
Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. 3. Contabilidade Aplicada ao Setor
Público: Variações Patrimoniais. Escrituração dos principais fatos da administração pública:
arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa,
realização das despesas correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por
antecipação de receita orçamentária, inscrição de dívida ativa tributária e não tributária,
incorporação de bens por doações recebidas, reconhecimento da valorização de bens, baixa
por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, diminuição de dívidas por
baixa da taxa cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro
da correção monetária cambial, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças
recebidas e devolvidas e consignações em folha de pagamento e lançamentos de
encerramento do exercício financeiro. Procedimentos contábeis orçamentários (PCO):
reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis referentes à
receita e à despesa orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a
pagar, despesas de exercícios anteriores, suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis
Patrimoniais (PCP). Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): conceito e estrutura.
Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (MCASP da STN): Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração
dos Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos:
conceito, classificações e inventário. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP.
ENGENHEIRO CIVIL
1. Etapas preliminares e obras infraestrutura: aspectos legais; estudo do terreno; sondagens;
topografia; demarcação da obra; fundações diretas; fundações indiretas. Obras de
superestrutura: formas; armaduras; tecnologia do concreto; concreto; alvenaria. Instalações
prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria: sistemas de alimentação
predial e distribuição de água fria; dimensionamento do sistema de alimentação;
dimensionamento da estação elevatória; dimensionamento do sistema de distribuição de água
fria. Instalações prediais de esgoto sanitário: partes constituintes e funcionamento das
instalações prediais de esgoto sanitários; dimensionamento das canalizações de esgoto e
ventilação. Instalações Prediais de esgotos pluviais: dimensionamento das instalações prediais
de esgotos pluviais. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio: sistemas de proteção
contra incêndio por extintores manuais. Instalações elétricas: Alimentação predial. PC; Quadros
corta-circuitos; Tubulações; condutores; dimensionamento; pontos de utilização;
dimensionamento. Instalações de gás: medidores. PI; reguladores de pressão; tubulação,
dimensionamento; pontos de utilização; aquecimento e exaustão. Instalações de telefone:
quadros de distribuição; tubulação interna e rede interna; cabeamento. Rede Lógica: quadros
de distribuição; tubulação interna e rede interna; cabeamento. Esquadrias: madeira; metálica;
PVC. Serviços de acabamento: revestimento; pavimentação. Coberturas e tratamento:
impermeabilização; telhados – madeiramento e telhas. Louças e metais. Equipamentos
eletromecânicos. Vidros: lisos; temperados. Pavimentação: projetos de vias urbanas; obras de
arte; pavimentação; ensaios tecnológicos. 2. Arquitetura e Urbanismo: Infraestrutura Urbana:
Obras de Arte; Paisagismo; Sinalização e Controle de Tráfego Urbano.
ENGENHEIRO FLORESTAL
Administração, planejamento e desenvolvimento rural. Agrometeorologia. Agrossilvicultura.
Animais silvestres. Aspectos econômicos e políticos do setor agropecuário brasileiro.
Atendimento ao público. Avaliação de impactos ambientais. Bioquímica geral. Botânica
sistemática. Compostos químicos e anatomia da madeira. Conhecimentos sobre as normas,
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leis e atribuições inerentes ao cargo. Conservação e manejo de fauna. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1 ao 16). Correio eletrônico (e-mail). Cultura de
espécies florestais. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 (código de ética). Dendrologia.
Dendrometria. Desenvolvimento e gestão da agricultura familiar. Direito ambiental agrário.
Ecologia. Economia dos recursos naturais renováveis. Economia florestal. Economia rural.
Elaboração e avaliação de projetos agropecuários. Entomologia. Espermatófitas. Ética
profissional. Exploração e transporte florestal. Fertilidade e manejo do solo. Fisiologia vegetal.
Fitopatologia. Genética geral. Gerenciamento de projetos. Gestão ambiental. Hidráulica
aplicada à agricultura. Incêndios florestais. Inventário florestal. Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012 (proteção da vegetação nativa). Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 (áreas de proteção
ambiental). Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991. (política agrícola). Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
(crimes ambientais). Limpeza e organização. Manejo de bacias hidrográficas. Manejo de
florestas nativas. Manejo e conservação do solo. Manejo florestal. Máquinas e mecanização
florestal. Melhoramento florestal. Microbiologia.
FARMACÊUTICO
Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos;
farmacodinâmica; mecanismo de Ação de fármacos que atuam em diversos Órgãos e
Sistemas; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor;
interação de fármacos; mecanismos moleculares de ação dos fármacos; toxicologia. 2.
Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico: conceitos gerais; atribuições do farmacêutico;
serviços clínicos; revisão da farmacoterapia; acompanhamento farmacoterapêutico; Uso
Racional de Medicamentos (URM); aspectos de biossegurança em farmácias;
farmacoepidemiologia e farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos;
farmacoterapia baseada em evidências; vias de administração; atividades de implantação da
farmacovigilância seguindo recomendações da ANVISA; segurança do paciente; noções de
controle de infecção hospitalar. 3. Seleção de Medicamentos: conceitos gerais;
farmacoeconomia; guias farmacoterapêuticos; serviços e centros de informações de
medicamentos; comissões de farmácia e terapêutica (CFT); medicamentos sujeitos a controle
especial: psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (legislação e dispensação); portaria
344/98 e suas atualizações. 4. Farmacotécnica; manipulação de formas farmacêuticas
magistrais e oficinais; tecnologia Farmacêutica; boas práticas de fabricação de produtos
farmacêuticos; farmacotécnica de produtos estéreis; reconstituição, diluição, fracionamento e
estabilidade de produtos injetáveis; formulações de grande volume; cálculos em farmácia. 5.
Controle de Qualidade: de matérias-primas e produtos farmacêuticos – métodos físicos,
químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de qualidade; técnicas de
esterilização. 6. Ética profissional; legislação sanitária aplicada à farmácia; conceitos básicos
em ciências farmacêuticas; política de Medicamentos; medicamentos de referência, similares,
genéricos e biológicos: assuntos regulatórios. 7. Epidemiologia; determinações sociais do
processo saúde/doença e aspectos epidemiológicos; indicadores de saúde gerais e
específicos; doenças de notificação compulsória; gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde. 8. Licitação e aquisição de produtos farmacêuticos: gestão de serviços de farmácia:
dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e
recursos humanos; boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; controle
e planejamento de estoque de medicamentos e materiais de consumo; consumo médio
mensal; ponto de requisição; estoque mínimo e estoque máximo; curvas ABC/XYZ; sistemas
de distribuição e dispensação de medicamentos, avaliação de tecnologias em saúde (ATS).
GEÓLOGO
1 Tectônica e geologia estrutural. 1.1 Tectônica de placas. 1.2 Origem e evolução de bacias
sedimentares. 1.3 Tectônica e sedimentação. 1.4 Orogênese e epirogênese. 1.5 Estilos
estruturais: distensional, compressional, transcorrente. 2 Geologia do Brasil. 2.1 Principais
eventos tectônicos no Brasil. 2.2 Compartimentação tectônica do Brasil. 2.3 Cratons e bacias
sedimentares brasileiras. 3 Minerais: Mineralogia física e química. 3.1 Rochas: Ígneas,
metamórficas e sedimentares. 3.2 Meteorização das rochas: climatização química, química
estrutural. 3.3 Minerais argilosos e solos. 3.4 Composição, porosidade e diagênese de rochas
sedimentares. 4. Geologia estrutural: estruturas tectônicas, atectônicas, diáclases, falhas e
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dobras. 5 Estratigrafia e paleontologia. 6 Fundamentos de Geofísica. 6.1 Reflexão e refração
sísmica. 6.2 Gravitação. Campo gravitacional, potencial gravitacional. 6.3 Magnetismo. Campo
magnético, Lei de Lenz. 6.4 Eletricidade e eletromagnetismo. 6.5 Prospecção geofísica
terrestre e aeroportada. 6.6 Métodos gravimétricos, magnetométricos, elétricos,
eletromagnéticos, sísmicos e radiométricos. 7 Aerofotogeologia. 7.1 Teoria da análise e da
interpretação de imagens. 7.2 Elementos de fotointerpretação. 7.3 Modelos de
fotointerpretação e fotoanálise. 7.4 Aplicações da fotointerpretação. 7.5 Mapeamento
fotogeológico. 8 Geoprocessamento. 8.1 Estrutura geral de banco de dados em SIG (Sistema
de Informações Georreferenciadas), 8.2 Representações computacionais de mapas e de
modelos numéricos de terreno. 8.3 Aplicações de geoprocessamento em geologia. 9
Geotecnia. 9.1 Solos sob o aspecto geotécnico. 9.2 Índices físicos e propriedades mecânicas
dos solos. 9.3 Distribuição de pressões nos solos. 9.4 Compressibilidade, adensamento e
compactação. 9.5 Elementos estruturais e propriedades mecânicas dos maciços rochosos,
resistência ao cisalhamento. 9.6 Tipos de escorregamentos: planar, em cunha e tombamento
de blocos. 9.7 Condições para a ocorrência de escorregamentos. 9.8 Remobilidade de blocos.
10 Geologia de Engenharia. 10.1 Geologia em obras de engenharia. 10.2 Ensaios geotécnicos.
10.3 Geologia de barragens, túneis, estradas, aeroportos, fundações, obras de drenagem e
irrigação, lavra a céu aberto. 10.4 Geologia de Engenharia aplicada ao meio ambiente. 11
Geologia Ambiental. 11.1 O ambiente, conceitos básicos e características geológicas. 11.2
Fenômenos geológicos que afetam as atividades humanas. Interação entre as atividades e o
ambiente. 11.3 Planejamento e riscos de ocupação e avaliação dos impactos ambientais. 11.4
Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 11.5 Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 12
Hidrogeologia. 12.1 Ocorrência das águas subterrâneas. 12.2 Definição e conceitos básicos
dos sistemas aquíferos. 12.3 Princípios fundamentais do movimento das águas
subterrâneas.12.4 Determinação das condições de exploração de poços. 12.5 Obras de
captação de água subterrânea. 13 Código brasileiro de mineração. 14. Geomorfologia. 14.1
Análise de bacias hidrográficas. 14.2 Compartimentação geomorfológica do Brasil. 14.3 Perfis
topográficos. 14.4 Tipos de relevo.
* CONTEÚDO COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS
Clínica Médica: 1. Hipertensão Arterial 2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 3. Cardiopatia
Isquêmica. 4. Dislipidemias 5. Diabetes Melittus. 6. Doenças da Tireóide. 7. Pneumonias 8.
Derrame Pleural. 9. Tuberculose. 10. Asma. 11. DPOC. 12. Neoplasias do Pulmão. 13.
Hepatites. 14. Doença Péptica. 15. Doença do Refluxo. 16. Colelitíase 17. Cirrose. 18.
Hemorragia Digestiva. 19. Neoplasias do Tubo Digestivo. 20. Doenças Sexualmente
Transmissíveis. 21. AIDS. 22. Parasitoses. 23. Insuficiência Renal. 24. Infecção do Trato
Urinário. 25. Nefropatias. 26. Acidente Vascular Cerebral 27. Meningites. 28. Anemias 29.
Dengue e Febre Chikungunya. 30. Influenza H1N1 31. Diarreias. 32. Acidentes com animais
peçonhentos. 33. Doenças Autoimunes.
MÉDICO HEPATOLOGISTA AMBULATÓRIO
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado
Médico. Epidemiologia em Atenção Básica. Anamnese geral do paciente. Leitura de
hemograma. Principais exames radiológicos e hematológicos. Farmacologia: medicamentos e
interações medicamentosas. Vias de administração de medicamentos e indicações. Fígado:
importância, funcionamento e partes que o compõem. Exames laboratoriais em Hepatologia:
testes para avaliar a lesão hepatocelular, a colestase, a icterícia e a síntese proteica. Hepatites
A, B e C: agente etiológico, transmissão, diagnóstico, manifestações clínicas e tratamento.
Doença hepática alcoólica: patogênese, tipos de lesão hepática, histologia, fatores de risco,
quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Cirrose, suas complicações e mecanismo de
tratamento. Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Doenças hepáticas
autoimunes e Hemocromatose. Hepatite medicamentosa. Insuficiência hepática aguda.
Tumores hepáticos benignos e malignos. Biópsia hepática e diagnóstico histológico.
Transplante hepático: indicações, recomendações, processo de avaliação e comorbidades
médicas.
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MÉDICO INFECTOLOGISTA DST E AIDS
1. Febre. 2. Septicemia. 3. Infecções em pacientes granulocitopênicos. 4. Tétano e outras
infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. Oxigenoterapia hiperbárica. 5.
Meningite por vírus, bactérias e fungos. Abscesso cerebral. Sinusites. 6. Difteria. 7.
Tuberculose. 8. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames
pleurais. 9. Actinomicose e Nocardias. 10. Endocardite. Pericardite. 11. Gastroenterocolites
infecciosas. Hepatite por vírus. 12. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 13. Antibióticos e
antivirais. 14. Sistema de agravos notificáveis e sistema de informação em mortalidade. 15.
Infecção no paciente crítico. 16. Osteomielites - diagnóstico e tratamento. 17. Artrites diagnóstico e tratamento. 18. Controle de infecções hospitalares. 19. Noções de microbiologia.
20. Vigilância microbiológica em infecção hospitalar. 21. Vigilância epidemiológica da infecção
hospitalar. 22. Prevenção, diagnóstico e tratamento de infecção hospitalar associada à catéter
vascular. 23. Prevenção, diagnóstico e tratamento de infecção urinária associada à sonda
vesical. 24. Prevenção, diagnóstico e tratamento de pneumonia associada à ventilação
mecânica. 25. Prevenção de infecção em cirurgia. 26. Infecção gastrointestinal nosocomial e
Qualidade em nutrição. 27. Infecção hospitalar em pacientes em situação especial (queimados,
neonatos, obstétricos, transplantados, em tratamento dialítico). 28. Ectoparasitas em infecção
hospitalar. 29. Investigação e controle de surto. 30. Desinfecção e esterilização e Qualidade em
central de material. 31. Prevenção de infecção hospitalar em profissional de saúde. 32.
Vacinação em profissional de saúde. 33. Profilaxia pós-exposição ao material bacteriológico.
34. Educação do profissional de saúde em prevenção e controle de infecção hospitalar. 35.
Resíduos de serviços de saúde. 36. Prevenção de infecção em Ambulatório. 37. Doenças
sexualmente transmitidas. 38. Leptospiroses. 39. Leishmanioses. 40. Dengue, febre amarela e
outras febres hemorrágicas. 41. Herpes e varicela zoster. 42. Doença de Chagas. 43. Malária.
44.
Cisticercose.
42.
Micoses
sistêmicas
(histoplamose,
coccidioidomicose,
paracoccidioidomicose, criptococcose).
MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Vias aéreas superiores: rinites, sinusites, laringites, traqueites - Diagnóstico diferencial da
tosse. - Doenças Pulmonares obstrutivas: DPOC, asma brônquica, bronquiectasias - Abscesso
pulmonar - Fibrose cística - Doenças Pulmonares Intersticiais - Manifestações pulmonares das
colagenoses;- Patologias da pleura , Pneumotórax, derrames pleurais e empiemas. - Doenças
da circulação pulmonar: Tromboembolismo, Hipertensão pulmonar, Cor pulmonale - Neoplasias
de pulmão e mediastino, - Insuficiência respiratória, - Distúrbios respiratórios do sono Doenças Infecciosas: Pneumonias, tuberculose e outras micobacterioses. Infecções fúngicas:
Paracoccidiodomicose, Histoplasmose, Criptococose, Aspergilose, Candidíase; Sarcoidose; Doenças pulmonares ocupacionais e ambientais - Tabagismo.
MÉDICO VETERINÁRIO
1. Zoonoses de importância em saúde pública. Controle das doenças transmitidas ao homem,
através da avaliação, investigação epidemiológica, diagnóstico e profilaxia. Etiologia,
sintomatologia, epidemiologia, e profilaxia das principais doenças bacterianas, parasitárias,
Viróticas e de interesse em Saúde Pública. Interação entre agente, hospedeiro e ambiente,
levando em conta a fonte de infecção. 2. Ciência dos alimentos. Aspectos básicos
fundamentais dos alimentos e das matérias primas. Processos tecnológicos e controle de
qualidade dos alimentos. Características dos locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização dos alimentos e produtos de origem animal. 3. Controle
higiênico-sanitário dos matadouros, estabelecimentos produtores e comerciais de alimentos,
produtos de origem animal e demais produtos alimentícios. Procedimentos na inspeção e
fiscalização de alimentos e produtos de origem animal, desde a inspeção “ante e pós-mortem”,
no processamento tecnológico, armazenamento, conservação e consumo. Doenças
transmitidas por alimentos e água. Princípios básicos da higienização. 4. Exames laboratoriais:
análises clínicas, anatomopatológicos, inspeção ante e post-mortem, objetivando a proteção da
saúde individual e coletiva da população. Classificação e identificação dos microorganismos.
Esterilização e desinfecção por meios físicos e Químicos; Técnicas de Coleta de material para
exames histopatológicos, microbiológicos e toxicológicos. 5. Controle e combate de vetores,
pragas urbanas, animais sinantrópicos indesejáveis transmissores de raiva animal e demais
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zoonoses. 6. Regulamentos sanitários. Legislação, normas e aspectos legais aplicados à
defesa do meio ambiente, defesa sanitária animal e ao comércio e indústria de alimentos,
águas e demais produtos pertinentes. 7. Sistema Único de Saúde: Definição, princípios e
diretrizes. Vigilância Sanitária, conceitos e competências sobre os serviços e produtos com
interesse para a saúde. 8. Exercício Legal da Profissão de Médico Veterinário. Medicina
Veterinária Legal. Deontologia Veterinária. 9. Epidemiologia descritiva: indicadores de
morbimortalidade, índice endêmico, séries cronológicas e estimativa de população.
MUSEOLÓGO
Museus, museologia e patrimônio. Museus e memória social. História dos Museus.
Declarações, cartas e legislação no campo da museologia e do patrimônio. Política Nacional de
Museus. Plano Museológico. Processamento técnico de acervos: documentação e
informação. Segurança em Museus. Conservação de Coleções Museológicas. Pesquisa
museológica. Exposição em Museus. Ações educativas em Museus. Estudos de público.
Acessibilidade em Museus.
NUTRICIONISTA
1. Nutrição e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. 2. Avaliação e
aconselhamento nutricional em crianças e adolescentes. 3. Fisiopatologia e prevenção das
hipovitaminoses. 4. Obesidade e síndrome metabólica. 5. Necessidades e recomendações de
energia e nutrientes para crianças e adolescentes. 6. Alimentação equilibrada na promoção da
saúde. 7. Técnica dietética, elaboração de cardápios, roteiro de elaboração indicadora de
rendimentos, porcionamento de alimentos, técnicas de preparo e conservação de alimentos. 8.
Fundamentos da Legislação de Alimentos Segundo o Ministério da Saúde e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 9. Doenças Veiculadas por Alimentos: prevenção e
epidemiologia. 10. Registro de Produtos. 11. Rotulagem de Alimentos. 12. Conceitos Básicos
de Higiene e Requisitos de Higiene na Indústria de Alimentos. 13. Boas Práticas de Fabricação.
Limpeza e Sanitização de Alimentos. Controle de Infestações. 14. Responsabilidade Técnica.
15. Segurança Ocupacional.
PROCURADOR
DIREITO ADMINISTRATIVO - 1. Introdução ao Direito Administrativo: origem, objeto, conceito
e fontes. 2. Regime Jurídico Administrativo. Princípios explícitos e implícitos do direito
administrativo. 3. Poderes Administrativos. 4. Organização Administrativa. Administração direta
e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas públicas e sociedades de economia
mista. 5. Atos Administrativos: Noções gerais. Elementos e Desvio de Poder. Classificações.
Extinção. Convalidação. Controle dos atos administrativos. 6. Responsabilidade Civil do
Estado. 7. Controle da Administração. 8. Licitação. 9. Contratos Administrativos. 10. Serviços
Públicos. 11. Terceiro Setor: Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público. Organizações da Sociedade Civil em regime de mútua cooperação. Serviços
Sociais Autônomos. 12.Servidor Público. 13. Improbidade Administrativa. 14. Intervenção do
Estado na Propriedade. 15. Bens Públicos. 16. Processo administrativo: noções e princípios
constitucionais, direito à informação, certidão e petição. 16 Mandado de Segurança Individual e
Coletivo, Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação Popular e Ação Civil Pública. 17.
Judicialização de Políticas Públicas. 18. Atuação do Estado no domínio econômico. 19.
Responsabilidade Fiscal. 20. Jurisprudência do STF, STJ e TCU
DIREITO CIVIL - (Lei 10.406/2002 e alterações posteriores): Vigência, validade, eficácia,
interpretação e aplicação das normas civis (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
Decreto-lei 4.657/1942 alterado pela Lei 12.376/2010); Parte geral: Pessoa natural; Pessoa
jurídica; Direitos da personalidade; Personalidade, capacidade, representação, assistência,
emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e registro (Lei de Registros
Públicos, Lei 6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão
provisória e sucessão definitiva da pessoa natural; Associações, fundações, entes
despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares; Domicílio civil; Bens jurídicos:
Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis;
Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens
singulares e coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios;
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Benfeitorias, acessões e pertenças; Frutos e produtos; Bens considerados em relação ao
sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 8.009/1990);
Fato jurídico: fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos aquisitivos, modificativos, conservativos e
extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio jurídico (Pressupostos de
existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico, representação e
simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio
jurídico: Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos
lícito e ilícito; Abuso de direito; Prova. Prescrição e decadência. Direito das obrigações;
Obrigações: Obrigações de dar coisa certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer,
obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias; Cessão de
crédito e Assunção de Dívida; Pagamento, Pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e
remissão das dívidas, Mora, perdas e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal,
arras, sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Estipulação em favor de terceiro, promessa
de fato de terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar,
contrato com pessoa a declarar; Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução
por onerosidade excessiva; Espécies de Contrato: Compra e venda, retrovenda, venda a
contento e venda sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio,
venda sobre documentos; Troca ou permuta; Contrato estimatório; Doação; Locação de coisas;
Empréstimo: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; Empreitada; Depósito: Depósitos
voluntário e necessário; Mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência e
distribuição; Corretagem; Transporte: transporte de pessoas e de coisas; Seguro: seguro de
dano e de pessoa; Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança; Transação; Compromisso;
Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido,
enriquecimento sem causa; Locação imobiliária (Lei 8.245/1991). Responsabilidade civil:
responsabilidade contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação
de indenizar e fixação da indenização. Direitos reais: Posse; Propriedade: descoberta,
usucapião: ordinário, extraordinário, especial (Constituição Federal/1988 e Lei 6.969/1981):
rural, urbana, por abandono do lar e administrativa (Lei 11.977/2009 e Lei 12.424/2011), pela
dissolução da união estável (Lei nº 9.278/1996), coletiva (Lei 10.257/2001), indígena (Lei
6.001/1973), registro do título, acessão, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação,
confusão, comissão e adjunção; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade, árvores
limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e
direito de tapagem e direito de construir; Condomínio geral, voluntário, necessário e edilício;
Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária: móveis e imóveis (Lei 4.591/1964 e Lei
9.514/1997); Servidões; Usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; Penhor;
Hipoteca; Anticrese. Direito de Família: Direito pessoal: casamento e relações de parentesco;
Direito Patrimonial: regime de bens entre os cônjuges, usufruto e da administração dos bens de
filhos menores, alimentos (Lei 5.478/1968, Lei 8.971/1994.e Lei 11.804/2008) e bem de família;
Separação e Divórcio: judicial e extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977),
Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); União estável; Tutela e curatela (Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei
13.146/2015). Direito das sucessões: Sucessão em geral: herança, vocação hereditária,
herança jacente e petição de herança; Sucessão legítima; Sucessão testamentária; Inventário
e partilha. Jurisprudência STF, STJ e TJRJ.
DIREITO CONSTITUCIONAL - 1. Classificação das Constituições. 2. Classificação das normas
constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. 3. Interpretação da Constituição.
Princípios de interpretação. 4. Poder Constituinte: conceito, formas de exercício e espécies. 5.
Princípios, direitos e garantias fundamentais. 6. Habeas Corpus, Mandado de Segurança,
Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação Popular. 7. Direitos Sociais. 8. Nacionalidade 9.
Direitos políticos. 10. Organização político-administrativa. 10.1 Federação na Constituição de
1988 692. O princípio federativo. 10.2. O princípio da separação dos Poderes. 11. Organização
do Estado. Autonomia e soberania. 11.1. Repartição de competências. 11.2. O Município e a
Federação. 11.3. O conceito de interesse local. 11.4. A organização do Município. 11.5.
Autonomia municipal: limitações constitucionais. 12. O Poder Legislativo e sua competência.
12.1. A Câmara Municipal. 12.2. As proibições e incompatibilidades aplicáveis aos Vereadores.
12.3. O processo legislativo. 13. O Poder Executivo. 13.1. A responsabilidade do Poder
Executivo. 14. Ordem econômica e ordem social. 15. Intervenção do Estado no domínio
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econômico. 16. A prestação de serviços públicos e as normas constitucionais.17. Modificação
da Constituição de 1988: revisão constitucional, emenda à Constitucional. 17.1. Limites ao
poder de reformar. Controle judicial de proposta e de emenda à Constituição. 18. Poder
Judiciário. 18.1 Funções essenciais à Justiça. 19. Controle de constitucionalidade. 20. Defesa
do Estado e das Instituições democráticas: estado de defesa e estado de sítio. 21. Finanças
Públicas: normas gerais, orçamentos e princípios constitucionais orçamentários. 22 Leis
Orçamentárias. 22.1. Processo legislativo das leis orçamentárias. 22.2 Créditos adicionais. 22.3
Limites para despesa com pessoal. 23. Ordem econômica e financeira. 24. Ordem Social. 25.
Jurisprudência do STF e STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - (Lei 13.105/2015 e alterações posteriores): Aplicação da
norma processual no tempo e no espaço; Normas fundamentais. Jurisdição e ação, limites da
jurisdição nacional, Cooperação internacional; Organização e divisão do Poder Judiciário
(Constituição Federal/1988); Competência: critérios, fixação, modificação da competência e
declaração de incompetência, cooperação nacional; Legitimação: ordinária e extraordinária;
Capacidade processual: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade
postulatória; Partes: Deveres, responsabilidade, despesas, honorários, multas, gratuidade de
justiça e sucessão das partes; Procuradores: Representação processual, sucessão dos
procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994 e
Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio e Intervenção de terceiros; Juiz: Poderes,
deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça; Funções
essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia
(Constituição Federal/1988); Atos processuais: Forma dos atos processuais, atos em geral,
atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos atos
processuais: Prazos processuais: contagem e verificação dos prazos e penalidades; Lugar dos
atos processuais; Comunicações dos atos processuais: Cartas, citações e intimações;
Nulidades dos atos processuais; Distribuição e do registro; Valor da causa; Tutela provisória;
Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção do processo; Processo de
conhecimento e cumprimento de sentença: Procedimento sumário (Lei 5.869/1973);
Procedimento comum: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial;
Improcedência liminar do pedido. Audiência de conciliação ou de mediação; Resposta do réu:
Contestação e reconvenção; Revelia; Providências preliminares e saneamento: não incidência
dos efeitos da revelia, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e alegações
do réu; Julgamento conforme o estado do processo: extinção do processo, julgamento
antecipado do mérito e saneamento e organização do processo; Audiência de instrução e
julgamento; Provas em geral e em espécie: produção antecipada da prova, ata notarial,
depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, força
probante dos documentos, arguição de falsidade, produção da prova documental, documentos
eletrônicos, prova testemunhal, admissibilidade, valor e produção da prova testemunhal, prova
pericial e inspeção judicial; Sentença: elementos e efeitos; Coisa julgada; Remessa necessária;
julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa;
Liquidação de sentença; Cumprimento de sentença. Procedimentos especiais: Teoria geral dos
procedimentos especiais; Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição
voluntária: Consignação em pagamento, Depósito; Ação de exigir contas; Procedimentos
possessórios; Procedimentos de usucapião de terras particulares (usucapião ordinário,
extraordinário, especialurbana, rural, pela dissolução da união estável e por abandono do lar,
administrativo, coletivo e indígena (Constituição Federal/1988, Código Civil/2002, Lei
6.001/1973, Lei 6.969/1981, Lei nº 9.278/1996, Lei 10.257/2001, Lei 11.977/2009, Lei
12.424/2011); Outras ações para defesa da propriedade e da posse: ação vindicatória, ação
reivindicatória, ação de imissão na posse, ação negatória, ação confessória, ação de dano
infecto, ação publiciana, ação declaratória e ação de indenização. Procedimentos decorrentes
da locações imobiliárias (Lei 8.245/1991); Divisão e da demarcação de terras particulares;
Ação de dissolução parcial de sociedade; Inventário, partilha, arrolamento, inventário
extrajudicial e requerimento de alvará judicial (Lei 6.858/1980); Embargos de terceiros;
Oposição; Habilitação; Ações de família e procedimentos decorrentes das relações familiares
(Constituição Federal/1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 5.478/1968, Lei
6.515/1977, Lei 8.971/1994 e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial
e extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei
8.560/1992); Monitório; Homologação do penhor legal; Regulação de avaria grossa;
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Restauração de autos; Notificação e da interpelação; Alienação judicial; Divórcio e da
separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de
bens do matrimônio; Testamentos e dos codicilos; Herança jacente; Bens dos ausentes; Coisas
vagas; Interdição; Tutela e curatela (Código Civil. Lei Estatuto da Pessoa com Deficiência);
Organização e da fiscalização das fundações; Ratificação dos protestos marítimos e dos
processos testemunháveis formados a bordo; Juizados especiais cíveis estaduais, federais e
Fazendários (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e Lei 12.153/2009); Processo coletivo: ação civil
pública e ação popular (Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985 e Lei 8.078/1990), Mandado de
segurança individual e coletivo (Lei 12.016/2009); Busca e apreensão e de depósito de coisa
vendida a crédito com reserva de domínio e de coisa gravada com alienação fiduciária em
garantia (Decreto-lei 911/1969); Juízo arbitral (Lei 9.307/1996 alterada pela e Lei 13.129/2015);
Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos necessários para
realizar qualquer execução, inadimplemento do devedor e título executivo, responsabilidade
patrimonial; Execuções em espécie: Execução para a entrega de coisa certa e incerta;
Execução das obrigações de fazer e de não fazer; Execução por quantia certa contra devedor
solvente; Penhora: objeto, documentação, registro, depósito, lugar, modificações, modalidades,
avaliação, expropriação de bens, adjudicação, alienação e satisfação do crédito; Execução
contra a fazenda pública; Execução de alimentos; Embargos do devedor, embargos à
execução contra a fazenda pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial,
embargos à execução e embargos na execução por carta; Exceção ou objeção de préexecutividade; Suspensão e da extinção do processo de execução; Execução fiscal (Lei
6.830/1980). Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Ordem dos
processos nos tribunais e processos de competência originária dos tribunais; Incidentes de
assunção de competência e de arguição de inconstitucionalidade; Conflito de competência;
Homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória; Ação
rescisória; Incidente de resolução de demandas repetitivas; Reclamação; Teoria geral dos
recursos; Recursos em espécie; Ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais:
Ação anulatória; Embargos de terceiro; Mandado de segurança. Jurisprudência STF, STJ e
TJRJ.
DIREITO TRIBUTÁRIO - 1. Conceito e autonomia do Direito Tributário. 2. Fontes do Direito
Tributário. 3. Sistema Tributário Constitucional. 4. Tributos: definição e natureza jurídica. 4.1
Espécies tributárias. 5. Competência tributária. 5.1 Limitações constitucionais ao poder de
tributar. 5.2. Princípios. 5.3. Impostos da União. 5.4. Impostos Estaduais. 5.5. Impostos
Municipais. 6. Repartição de receitas tributárias. 7. Legislação tributária: leis, tratados e
convenções internacionais, decretos e normas complementares. 7.1 Vigência, aplicação,
interpretação e integração da legislação tributária. 8. Obrigação tributária: definição e espécies.
8.1 Elementos da obrigação tributária. 9. Responsabilidade tributária. 10. Crédito tributário:
conceitos e natureza jurídica. 10.1. Constituição do crédito tributário. 10.2. Suspensão do
crédito tributário. 10.3. Extinção do crédito tributário. 10.4. Exclusão do crédito tributário. 10.5.
Garantias e privilégios do crédito tributário. 11. Administração Tributária: fiscalização, sigilo
bancário, dívida ativa e certidões negativas. 12. Processo Administrativo Tributário. 13.
Processo judicial tributário. 14. Crimes tributários e extinção da punibilidade. 15. Jurisprudência
do STF, STJ e TCU.
PSICÓLOGO
1. Psicologia e Educação. 2. Psicologia Organizacional. 3. Psicologia da saúde. 4. Psicologia
dos grupos. 5. Saúde mental e atenção psicossocial. 6. Psicoterapia: conceitos e modelos. 7.
Avaliação Psicológica. 8. Psicopatologia e Síndromes. 9. Elaboração de Documentos na prática
do Psicólogo. 10. Ética Profissional. 11. Psicologia e Assistência Social.
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 ENSINO MÉDIO COMPLETO E ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA
ÁREA
NÚCLEOS COMUNS
Português para os cargos de Ensino Médio/ Ensino Médio com habilitação específica na
área
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos,
modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo,
ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais
em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos
verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na
frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação; aspas
e outros recursos. 6. Funções da linguagem e elementos da comunicação.
Legislação Municipal para os cargos de Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil
Competências e autonomia municipal. Princípios. Os Poderes municipais. Legislativo e
Executivo. As atribuições da Câmara Municipal. Composição, estrutura e funcionamento.
Processo e técnica legislativa. O Poder Executivo e suas atribuições. A organização da
Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Políticas municipais. Política urbana. Política do meio
ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social.
Política econômica. Política de direitos humanos. Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos
e deveres. Provimento dos cargos públicos. Posse e exercício. Processo disciplinar. Normas
orçamentárias. O Sistema Tributário Municipal. Normas gerais. Administração tributária
municipal. Bens municipais. A prestação de serviços públicos. Prestação direta e indireta. Atos
municipais. Processo administrativo. Licitação e contrato. Legislação atualizada: Lei Orgânica
do Município; Estatuto dos Servidores e Regime Jurídico; Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal; Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal; Código Tributário
Municipal. Legislação urbanística municipal e toda a legislação relacionada com o programa.
Informática para o cargo de Assistente Administrativo
1. MS Office 2016/2019/2021 BR 32/64 bits (Word, Excel, Powerpoint, Access) - conceitos,
características, ícones, atalhos de teclad o, uso do software e emprego dos recursos. 2.
Internet e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Edge, Firefox Mozilla e
Google Chrome nas versões atuais de 32 e 64 bits, em português. Correio Eletrônico. Webmail.
Mozilla Thunderbird BR nas versões atuais de 32 e 64 bits. Redes Sociais: Facebook, LinkedIn,
Instagram e Twitter. 3. Segurança: Conceitos, características, proteção de equipamentos, de
sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall. 4. Microinformática – conceitos de
hardware e software. Componentes e Funções. Dispositivos de entrada e saída de dados.
Dispositivos de armazenamento. Mídias e conectores. 5. Sistema operacional Windows 10/11
BR - conceitos, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Operação de microcomputadores
e notebooks.
Conhecimentos Gerais do Município para os cargos de Ensino Médio/Ensino Médio com
Habilitação Específica na Área
Texto Conhecimentos sobre o Município de Saquarema *
Parte 1
1.1. Origem e dados históricos da região de Saquarema. Primeiras ocupações, evolução
histórica, econômica e administrativa: dados relevantes. 1.2. Informações básicas sobre área,
altitude, clima, relevo; Sistemas costeiro, lagunar e hidrográfico; Parques, unidades de
conservação e áreas de proteção ambiental da região. 1.3. Localização do Município,
população, limites municipais, distritos; vias de acesso; Características urbanas; Atividades
econômicas predominantes; Serviços básicos. 1.4. Patrimônio natural, histórico, material e
imaterial. Datas comemorativas; atrações, eventos e espaços de destaque do Município;
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Posição do Município na divisão regional turística do Estado e sua classificação.1.5. Aspectos
e indicadores sociais, econômicos e financeiros.
* Dados e informações com base no documento “Conhecimentos sobre o Município de
Saquarema”, disponível no sitio do IBAM.
Parte 2
Aspectos da administração municipal de Saquarema conforme sua Lei Orgânica:
1. Autonomia, poderes e símbolos municipais. Divisão administrativa do Município.
Competências municipais: privativas, comuns e suplementares. Vedações.
2. Organização dos poderes: Câmara e Prefeitura. 2.1. Câmara Municipal: funções,
competências privativas, posse, funcionamento. Conceitos sobre mandato, legislatura, sessão
legislativa, sessões ordinárias e extraordinárias; comissões permanentes e especiais.
Regimento Interno, Processo Legislativo. Mesa Diretora: membros, eleição, atribuições e
composição. Número de vereadores na Câmara Municipal de Saquarema. Convocações da
Câmara e prazo para os órgãos do poder executivo prestarem informações e apresentarem
documentos requisitados pela Câmara. 2.2. Prefeito Municipal: Competências privativas,
posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Auxiliares diretos. Julgamento
de crimes e infrações do Prefeito. Atos de competência do Prefeito e seus conteúdos
específicos. 3. Atos municipais: publicidade. Prazos da Câmara e da Prefeitura para o
fornecimento de certidões aos interessados. 4. Estrutura administrativa da Prefeitura: órgãos
de administração direta e indireta. 5. Fiscalização contábil e financeira; Controle interno e
externo. 6. Tributos municipais e administração tributária. Administração de bens patrimoniais e
de obras e serviços públicos. 7. Orçamento, suas leis e características, vedações, emendas e
execução orçamentária.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Gestão de Arquivos: conceito, finalidade, tipos e técnicas de arquivamento. Planejamento e
organização de arquivos. Terminologia e funções arquivísticas. Tipos de arquivos; Tabela de
temporalidade: objetivos, eliminação, transferência e recolhimento de documentos. Controle de
acesso e grau de sigilo de documentos, conforme sua classificação; prazos de restrição de
acesso e sua vigência. Funções de protocolo e gerenciamento de processos: procedimentos e
rotinas de recebimento, registro, expedição, controle, movimentação e arquivamento.
Conceitos sobre autuação, tramitação, instrução, abertura e encerramento de volumes,
anexação, juntada, apensação e desapensação, desentranhamento, desmembramento,
acautelamento, encerramento, arquivamento e reativação. Gestão de materiais e estoques:
Conceitos, finalidade, atribuições. Procedimentos de recebimento, aceite, registro. guarda e
movimentação de materiais. Normatização e padronização de materiais, identificação,
classificação e codificação. Métodos de controle de estoques e previsão de compras.
Instalações, equipamentos e códigos de segurança das áreas de armazenamento. Avaliação
do Sistema de Material. Gestão patrimonial de bens móveis. Incorporação e seus fatos
geradores; Movimentação; modalidades de controle físico; formas de desincorporação de bens;
Avaliação e Reavaliação; Depreciação; Inventários e Auditoria; Conceitos sobre identificação,
carga e tombamento. Atos administrativos: Conceitos, classificação e espécies dos seguintes
atos: alvará, apostila, ata, aviso, carta, certidão, correspondência interna, decreto, deliberação,
despacho, edital, exposição de motivos, instrução normativa, mensagem, ofício, oficio circular,
ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, requerimento, resolução, regulamento.
Atendimento ao público. Elementos da comunicação. Qualidade e Atendimento ao público:
Conceitos sobre qualidade, seus princípios e dimensões; o foco no cliente. Princípios e ações
para o bom atendimento. Ruídos e barreiras (tecnológicas, psicológicas e de linguagem) na
comunicação. Atendimento telefônico e presencial: atitudes indispensáveis; princípios de
atendimento presencial. Atendimento e tratamento. Dimensões da qualidade nos deveres dos
servidores públicos. Conhecimentos sobre o Estatuto dos Servidores públicos do Município:
Conceitos básicos sobre cargo público, efetivo e em comissão. Formas de provimento, posse,
exercício e vacância; direitos e vantagens. Cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas. Regime disciplinar, penalidades, processo administrativo e suas fases.
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CUIDADOR DE IDOSO
Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção
da Saúde: conceito e estratégias. A saúde nas diversas fases da vida. Noções de ética e de
cidadania. Abordagem e orientação a idosos. Noções de primeiros socorros. Cuidados básicos
para prevenção de doenças. Higienização do local de trabalho. Autocuidado com idosos.
Cuidados com a mobilidade de idosos. Prevenção de quedas. Higiene pessoal e cuidados
pessoais. Cuidados com a pele. Noções básicas de doenças mais comuns de idosos. Cuidados
básicos no manuseio de medicamentos. Nutrição. Estímulos na velhice. Conhecimentos
básicos sobre violência contra o idoso. Noções básicas sobre assistência social ao idoso.
Estatuto do Idoso.
CUIDADOR INFANTIL
1. Família e escola. 2. Desenvolvimento Infantil. 3. Repouso e sono. 4. Recreação,
entretenimento, brinquedos e brincadeiras. 5. Nutrição e Alimentação. 6. Higiene e cuidados
corporais das crianças. 7. Saúde e bem-estar das crianças. 8. Prevenção de acidentes e
primeiros socorros. 9. Arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho.
10. Organização dos Espaços e Rotina na Educação Infantil/Creche. 11. Comportamento,
disciplina e limites. 12. Inclusão.

