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Anexo III - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
1.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Texto e interpretação. 

Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e Período. Tipos de 
sujeito. Tipos de predicado. Período simples e composto. Processo de formação 
de palavras. Orações Coordenadas e Orações Subordinadas. Figuras de 
linguagem. Concordância nominal e verbal. 
 

1.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Sistema de Numeração 
Decimal: Escrita e Leitura de Números; Operações elementares: Somar, subtrair, 
multiplicar e dividir; frações ordinárias e decimais, Sistema Métrico; perímetros e 
áreas das principais figuras planas, Sistema Monetário; Medidas de tempo; regra 
de três simples; juros simples, porcentagem, números pares e ímpares, equação 
de 1º grau. 

 
1.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões - Peso 3 pontos: História dos 

pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e dos 
mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos geográficos 
e históricos do município de Paranaíta, do Estado de Mato Grosso e do Brasil; 
Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual e da União; Assuntos: 
econômicos e culturais veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas e 
televisão), da atualidade e dos últimos anos; comemorações e festas históricas, 
cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas 
relacionados à questão social; religiosa e à política da realidade nacional; 
Atualidades e acontecimentos do Município: relacionados às áreas de: 
econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-
ambiente. 

 
1.4. Prova de Conhecimentos Específicos – 10 (dez) questões - Peso 4 pontos:  
 
Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimento e regras de hierarquias 

no serviço público municipal; Noções de ética e cidadania; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e; 
Estatuto do Idoso. Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: 
Funções; ferramentas utilizadas; noções de podas de árvores; plantio; replantio; 
equipamentos utilizados; ferramentas e utensílios comuns ao exercício das 
funções acima; conhecimento sobre limpeza e conservação de bens móveis e 
dependências, utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a 
higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de 
prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, 
caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, cortinados; conservar e 
responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e instrumentos de 
trabalho; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.  

 
Auxiliar de Mecânico: Conhecimento acerca da atuação nessa função, bem como 

utilização de chaves e calibragens e tipos de manutenção, plano de manutenção 
e lubrificação; conhecimentos em auxiliar a manutenção de automóveis e outros 
veículos e equipamentos; tipos de lubrificantes; noções do funcionamento 
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elétrico e mecânico; noções de solda, ainda, noções de hidráulica; noções de 
desenho mecânico; desmontagem parcial do motor, câmbio e diferencial e ainda, 
outras partes do veículo para consertar ou substituir a peça defeituosa; 
conhecimentos das ferramentas; noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho inerente ao cargo e relações humanas. Esse cargo realizará prova 
prática. 

 
Carpinteiro: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções de 

ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; 
Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: uso do metro articulado, trena, esquadro, 
compasso. Uso de ferramentas e máquinas de carpintaria. Construir, montar e 
reparar estruturas e objetos de madeira e assemelhados. Construir estruturas de 
madeira para cobertura. Noções básicas de planejamento e organização nos 
serviços de carpintaria (e na construção civil, de um modo geral), visando a 
racionalização no uso de material, mão de obra e tempo. Noções práticas de 
como evitar acidentes e segurança do trabalho; Conhecimentos básicos de 
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade; Conhecimentos básicos de relações 
humanas; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; 
Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Execução de 
atividades afins, observando se a prática do dia-a-dia. Esse cargo realizará 
prova prática. 

 
Encanador: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções de 

ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; 
Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Interpretação de desenhos básicos de redes 
de água e esgoto. Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro 
cobre, PVC e cerâmicas. Instalação dos vários tipos de conexões, passagens e 
caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas manuais, 
elétricas e outras usadas na profissão. Noções práticas de como evitar acidentes 
e segurança do trabalho; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade; Conhecimentos básicos de relações humanas; Conhecimento 
de regras de hierarquias no serviço público municipal; Atitudes no serviço; 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Execução de atividades afins, 
observando se a prática do dia-a-dia. Esse cargo realizará prova prática. 

 
Oficial de Manutenção: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público 

municipal; Noções de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do 
Idoso. Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: Auxiliar na entrega, 
transporte, carga, descarga e armazenagem de materiais e equipamentos 
diversos. Efetuar conservação de edificações e equipamentos em geral 
executando serviços sob orientação; assim como, a guarda e o controle de todo 
material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade. Informar ao 
responsável imediato falhas e irregularidades que prejudiquem a realização 
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satisfatória da tarefa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. Noções práticas de como evitar acidentes e 
segurança do trabalho; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade; Conhecimentos básicos de relações humanas; Conhecimento 
de regras de hierarquias no serviço público municipal; Atitudes no serviço; 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Execução de atividades afins, 
observando se a prática do dia-a-dia. 

 
Pedreiro: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções de 

ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; 
Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Leitura e entendimento de projetos 
arquitetônicos; Conhecimentos das atribuições da profissão de construtor; 
Noções de construção, reconstrução de obras e edifícios públicos, na parte de 
alvenaria; Noções de construção, reparos e manutenção de bueiros, fossas, 
pisos; Conhecimentos de instrumentos de nivelamento e prumo e outros de 
controle de medidas; Noções de materiais de construção de alvenaria; Noções 
de reparos, conservação e manutenção da estrutura física dos Órgãos Públicos 
Municipais; Habilidade no manuseio de ferramentas (colher de pedreiro, pá, 
picareta, furador para brocas, betoneira leve e outras); Noções dos tipos de 
traços de concreto; Noções práticas de como evitar acidentes e segurança do 
trabalho; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; 
Conhecimentos básicos de relações humanas; Conhecimento de regras de 
hierarquias no serviço público municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho; Execução de atividades afins, observando se a prática do 
dia-a-dia. Esse cargo realizará prova prática. 

 
Vigia: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções de ética 

e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; 
Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Conhecimento sobre a manutenção da ordem 
e da disciplina; prevenção contra roubo; vigilância do patrimônio; comportamento 
profissional; uso de uniforme adotado; Noções de relacionamentos interpessoais, 
como: regras de comportamento no ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, 
colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; Noções de limpeza e higiene; 
Noções de hierarquia; Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; 
Conhecimento básico da função; Telefones públicos de emergência: Pronto 
Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 

 
 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PRATICAS 
 

2.1. A prova prática: aos cargos de Auxiliar de Mecânico; Carpinteiro; Encanador e 
Pedreiro será realizada com acompanhamento de fiscal que solicitará do 
candidato informações pertinentes ao cargo concorrido e o mesmo deverá 
demonstrar conhecimento e habilidade quanto a denominação e qualificação dos 
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materiais utilizados na execução dos trabalhos, demonstrar sua utilização, bem 
como a identificação e a forma de utilização dos equipamentos de proteção 
individual necessários ao desempenho do cargo concorrido. Elaborará ainda, 
atividade pertinente ao cargo.  
 
A nota da prova prática para esses cargos somarão pontuação e terão validade 
de 0 a 100 pontos e o candidato não poderá obter nota menor que 50 
(cinquenta) pontos, sob pena de ser reprovado. 

 
  
  

Anexo III - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
3.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Texto e interpretação. 

Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e Período. Tipos de 
sujeito. Tipos de predicado. Período simples e composto. Processo de formação 
de palavras. Orações Coordenadas e Orações Subordinadas. Figuras de 
linguagem. Concordância nominal e verbal. 
 

3.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Sistema de Numeração 
Decimal: Escrita e Leitura de Números; Operações elementares: Somar, subtrair, 
multiplicar e dividir; frações ordinárias e decimais, Sistema Métrico; perímetros e 
áreas das principais figuras planas, Sistema Monetário; Medidas de tempo; regra 
de três simples; juros simples, porcentagem, números pares e ímpares, equação 
de 1º grau. Relações métricas no triângulo retângulo. 

 
3.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões - Peso 3 pontos: História dos 

pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e dos 
mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos geográficos 
e históricos do município de Paranaíta, do Estado de Mato Grosso e do Brasil; 
Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual e da União; Assuntos: 
econômicos e culturais veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas e 
televisão), da atualidade e dos últimos anos; comemorações e festas históricas, 
cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas 
relacionados à questão social; religiosa e à política da realidade nacional; 
Atualidades e acontecimentos do Município: relacionados às áreas de: 
econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-
ambiente. 

 
3.4. Prova de Conhecimentos Específicos – 10 (dez) questões - Peso 4 pontos:  
 
Agente de Conservação e Manutenção: Jardinagem - noções de adubação; poda de 

árvores; plantio; replantio; equipamentos; ferramentas e utensílios comuns ao 
exercício da função; conhecimento sobre limpeza e conservação de bens móveis 
e dependências, utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a 
higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de 
prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, 
caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, cortinados; conservar e 
responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e instrumentos de 
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trabalho; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 
Condutor de Veículo Escolar: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o 

Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações humanas 
adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de circulação; 
Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; 
velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e proibições; Infrações 
básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro; Infrações básicas para a cassação de documentos 
de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de 
sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; 
placas de regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos; 
Conhecimento de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para 
economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em 
boas condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 
Defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do 
veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público 
municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Prevenção de acidentes e incêndio. Esse cargo realizará prova prática. 

 
Eletricista de Instalações Elétricas: Conceitos básicos do desenho técnico; Noções de 

Linhas (Definição e classificação de linhas paralelas, perpendiculares e 
inclinadas); Projeto Elétrico e detalhes construtivos, Esquemas elétricos e sua 
representação; Noções de Eletrotécnica; Baixa e alta tensão - generalidade; 
Manobras, choque elétrico cargas elétricas, perigos da corrente elétrica; 
Fusíveis, disjuntores e interruptores; A importância da iluminação; Lâmpada tipos 
e usos; Esquemas elétricos; Estudo das escalas usadas em arquitetura; 
Definição de termos usuais em Instalações Elétricas; tipos de plantas do projeto 
Elétrico, Detalhes construtivos, Esquemas elétricos e sua representação; 
Simbologia, Normas e Convenções de Instalações Elétricas. Localização de 
elementos e traçados de percursos de instalações elétricas; Esticamento e 
fixação de linhas; Emendas de condutores; Instalação de interruptores, tomadas, 
cigarras, quadro anunciador. Princípio do funcionamento de: Motores; Geradores 
e; Transformadores. Controle de voltagens 110v, 220v e 380v. Amperagem. 
Esse cargo realizará prova prática. 

 
Mecânico: Conhecimento acerca da atuação nessa função; Organização do local de 

trabalho; Noções básicas de mecânica de automóveis e máquinas pesadas; 
conhecimentos das ferramentas, chaves e calibragens e tipos de manutenção, 
plano de manutenção e lubrificação; conhecimentos em manutenção de 
automóveis e outros veículos e equipamentos; funcionamento elétrico e 
mecânico; conhecimento de mecânica e noções de solda, ainda, noções de 
hidráulica; conhecimentos de desenho mecânico; desmontagem e montagem 
total ou parcial do motor, câmbio e diferencial e ainda, Sistema de suspensão e 
frenagem de automóveis, caminhões e equipamentos pesados; noções básicas 
de segurança e higiene do trabalho inerente ao cargo e relações humanas. Esse 
cargo realizará prova prática. 

 
Merendeira Escolar: Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho 

– Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás 
de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; 
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Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de 
alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; 
Conservação de alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; 
Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação 
entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua 
atuação no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao 
consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos 
enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. 

 
Motorista: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de 

Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; 
Legislação de trânsito: Regras gerais de circulação; Regra de ultrapassagem; 
regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; 
classificação das vias; Deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão 
de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; 
Infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais 
crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; 
Advertência e indicação; Sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do 
motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; Cuidados 
necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas; 
Conhecimento básico sobre sistema de freios; Defeitos simples do sistema 
elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; 
Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; Atitudes no 
serviço; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho; Prevenção de acidentes e 
incêndio. Esse cargo realizará prova prática. 

 
Operador de Água e Esgoto: Conhecimento sobre a montagem, recuperação, limpeza e 

lubrificação de máquinas e motores em geral; limpeza de dencantadores e filtros; 
Conhecimento de: Dosadores de produtos químicos; identificar e operar os 
diversos dosadores de ETA. Noções de medidas como volume, peso, vazão. 
Conhecimento em analises de rotina de ETAS tais como pH, Turbidez, cloro, cor, 
temperatura. Coletas de amostras; conhecimento da importância de executar 
corretamente; identificação das unidades de uma ETA. Segurança do trabalho. 
Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Legislação e normas 
técnicas da área de atuação. Utilização de materiais e equipamentos na área de 
atuação. 

 
Operador de Máquinas I e III: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o 

Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. (Código Nacional de Trânsito, seu 
regulamento e Resoluções do Contran). Regras gerais de circulação. Deveres e 
proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores. Prevenção 
de acidentes. Condição adversa. Colisão. Distância. Conhecimento básico de 
mecânica. Conhecimentos sobre máquinas pesadas dos diversos tipos para as 
situações reais de trabalho. Noções básicas sobre segurança e higiene no 
trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPIs. Conhecimento de defeitos 
simples do motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; 
Cuidados necessários para conservar o equipamento em boas condições 
mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; Defeitos simples do 
sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do equipamento e do 
condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; 
Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
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diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Prevenção de 
acidentes e incêndio. Esse cargo realizará prova prática. 

 

Vigia Escolar: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções 
de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; 
Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Conhecimento sobre a manutenção da ordem 
e da disciplina; prevenção contra roubo; vigilância do patrimônio; comportamento 
profissional; uso de uniforme adotado; Noções de relacionamentos interpessoais, 
como: regras de comportamento no ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, 
colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; Noções de limpeza e higiene; 
Noções de hierarquia; Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; 
Conhecimento básico da função; Telefones públicos de emergência: Pronto 
Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 

 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PRATICAS 
 
4.1. A prova prática: aos cargos de Condutor de Veículo Escolar; Motorista e Operador 

de Máquinas I e III será realizada com veículos e equipamentos permitidos pelos 
níveis das respectivas CNHs. A prova aos candidatos desse grupo consistirá na 
comprovação da manutenção mínima obrigatória de um veículo/equipamento e 
nessa fase das provas o candidato fará manobras e demonstrará o desempenho 
dos equipamentos, bem como sua a habilidade com o equipamento/veiculo e 
farão ainda, prova de balizas, de estacionamento e garagem e percurso no 
trânsito. Nessa modalidade de prova prática, o candidato que incorrer em “erros” 
desde que não seja eliminatório terá a computação de pontos negativos à soma 
geral das notas obtidas nas demais provas, para efeito de classificação. 

 
4.2. A prova prática: aos cargos de Eletricista de Instalações Elétricas e Mecânico será 

realizada com acompanhamento de fiscal que solicitará do candidato 
informações pertinentes ao cargo concorrido e o mesmo deverá demonstrar 
conhecimento e habilidade quanto a denominação e qualificação dos materiais 
utilizados na execução dos trabalhos, demonstrar sua utilização, bem como a 
identificação e a forma de utilização dos equipamentos de proteção individual 
necessários ao desempenho do cargo concorrido. Elaborará ainda, atividade 
pertinente ao cargo.  

 
A nota da prova prática para esses cargos somarão pontuação e terão validade 
de 0 a 100 pontos e o candidato não poderá obter nota menor que 50 
(cinquenta) pontos, sob pena de ser reprovado. 

 
 

 
Anexo III – NÍVEL ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 

5.1. Língua Portuguesa – 10 (dez) questões - Peso 1 ponto: Texto e interpretação. 
Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e Período. Tipos de sujeito. 
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Tipos de predicado. Período simples e composto. Processo de formação de palavras. 
Orações Coordenadas e Orações Subordinadas. Figuras de linguagem. 
Concordância nominal e verbal. 

OBS: Não está inserido nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
 

5.2. Matemática – 10 (dez) questões - Peso 1 ponto: Números inteiros: operações e 
propriedades, múltiplos e divisores; Números racionais: operações nas formas 
fracionária e decimal; Números e grandezas proporcionais: razões e proporções, 
divisão proporcional, regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples; 
Funções do 1º e 2º graus: problemas, equações e inequações de 1º e 2º graus. 
Sistema de medidas decimais e não-decimais; Médias: aritmética e ponderada; 
Conjuntos; Perímetros e áreas de figuras planas; Volume de sólidos geométricos. 
 

5.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões - Peso 2 pontos: História dos 
pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e dos 
mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos geográficos 
e históricos do município de Paranaíta; Aspectos políticos sobre governos: 
Municipal; Estadual e da União; comemorações e festas históricas, cívicas e 
populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados 
à questão social; religiosa e à política da realidade municipal, estadual e 
nacional. História de mato Grosso: Fundação de Cuiabá. A Rusga 1831-1840. 
Mato Grosso no 1º Império. Presidentes do 2º Império. A Guerra do Paraguai. 
Mato Grosso da 1ª à 4ª República. Ciclo das casas comerciais e das usinas; o 
Ciclo do Ouro; As estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. 
Divisão do Estado. Folclore. Símbolos do Estado (bandeira e hino); Mato Grosso 
e seus Municípios. Acontecimentos importantes do município, veiculados nas 
mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e fatos 
importantes e relevantes dos últimos anos; relacionados às áreas: econômica, 
política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-ambiente. 
Cultura Geral. Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); Lei da Ficha Limpa.  

 
5.4. Conhecimentos Específicos dos cargos – 10 (dez) questões - Peso 3 pontos: 

  
Agente Administrativo e Agente Administrativo da Saúde: Noções de planejamento, 

organização e controle do trabalho do expediente de rotina. Noções básicas de 
cálculos matemáticos; Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: 
conceitos básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. Conhecimentos 
sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e finalidades. 
Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes de 
hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos 
e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e Análise de planilhas e 
textos digitalizados. 

 
Agente de Multimeios Didáticos: Correspondências oficiais; Conhecimento da legislação e 

funcionamento do PROINFO; decodificação e mediação de recursos 
pedagógicos e tecnológicos na pratica escolar; Conhecimento e habilidades para 
navegar em sites como: Portal do Ministério das Comunicações; Portal do 
Ministério da Educação. Noções de planejamento, organização e controle do 
trabalho do expediente de rotina. Racionalização e simplificação dos trabalhos 
administrativos: conceitos e critérios básicos. Uso de manuais de procedimentos. 
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Conhecimentos sistemas informatizados. Conhecimentos de Microinformática: 
arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware (placas, 
memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas 
Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos e 
programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e Análise de planilhas e 
textos digitalizados. Esse cargo realizará prova prática. 

 
Agente de Saúde Ambiental (Endemias): Saúde pública e saneamento básico; endemias e 

epidemias; noções básicas das seguintes endemias: a) dengue; b) 
esquistossomose; c) leishmaniose; d) leptospirose; prevenção primária das 
endemias acima citadas; classificação dos agentes transmissores e causadores 
das endemias acima citadas; combate aos agentes transmissores das endemias 
acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do ministério da saúde; 
visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e 
preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental 
e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. 
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. 
Formas de aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua 
relação com processos educativos. Noções de ética e cidadania. 

 
Assistente de Controle Administrativo e Auxiliar de Controle Interno: Noções de 

planejamento, organização e controle do trabalho do expediente de rotina. Noções 
básicas de cálculos matemáticos; Racionalização e simplificação dos trabalhos 
administrativos: conceitos básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. 
Conhecimentos sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e 
finalidades. Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes de 
hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos 
e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente 
de emails; compactadores de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de 
planilhas de cálculos e editor de texto. 

 
Auxiliar de Consultório Odontológico: Conhecimento da fisiologia da mastigação e 

deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da 
representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção 
dentária. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de 
contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 
colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e 
técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, terapêutica básica e 
manutenção. Cárie dental: etiologia, características clínicas, epidemiologia, 
métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos como 
medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Conhecimento do 
funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. 

 
Técnico em Enfermagem: Relações interpessoais no trabalho; técnicas básicas de 

enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética profissional: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as doenças 
transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e 
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desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, 
vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos 
superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, 
sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e 
luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o 
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, 
berçários e lactários. Centro cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
Técnica de trabalho para o atendimento em PSF, Postos de Saúde e Farmácia de 
distribuição de medicamento da rede pública municipal. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes de 
hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos 
e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente 
de emails; compactadores de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de 
planilhas de cálculos e editor de texto. 

 
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas: Fundamentos de análises clínicas. Vidrarias e 

sua utilização. Preparação, validação e conservação de amostras, reagentes, meios 
de cultura, padrões e calibradores. Técnicas de manipulação e/ou processos em 
laboratórios de biodiagnóstico e as possibilidades diagnósticas que oferecem. 
Calibração e controle das condições de funcionamento de equipamentos e 
aparelhos do laboratório. Princípios mecatrônicos de equipamentos de diagnóstico 
automatizado. Métodos analíticos de rotinas. Microscópio óptico e sua utilização. 
Parasitologia. Ação patogênica dos parasitas, resistência e imunidade. Protozoários, 
helmintos e artrópodes de interesse médico. Pesquisa de parasitas intestinais 
através dos diversos métodos utilizados nos laboratórios. Preparação de reativos e 
soluções. Hematologia. Classificação, estudo e diagnóstico das anemias e demais 
patologias do sangue. Técnicas para realização de hemograma completo. Técnicas 
para realização de leucograma. Classificação, diagnóstico e estudo de patologias 
associadas aos leucócitos. Coagulação: fisiologia, fisiopatologia, fatores de 
coagulação. Princípios e técnicas de utilização dos componentes sangüíneos. 
Diagnósticos laboratoriais sorológicos pré-transfusionais. Microbiologia e Imunologia. 
Metodologia para diagnóstico laboratorial das infecções bacterianas. Propriedades 
gerais dos fungos. Propriedades gerais dos vírus. Noções de assepsia e 
esterilização. Noções de bioquímica. Enzimologia clínica. Líquidos cavitários. 
Equilíbrio hídrico-eletrolítico e ácido-básico. Hormonologia clínica. Técnicas de 
dosagens de glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, creatinina, colesterol, 
triglicérides e lípides, colesterol HDL e LDL, ácido úrico Noções de Urinálise. 
Citologia do sistema genito-urinário. Citologia diagnóstica. Inflamação: 
características gerais, alterações e classificação. Mecanismos de agressão e defesa. 
Neoplasias. Citologia e histologia do sistema reprodutor feminino. Patologia 
ginecológica. Fundamentos de citologia. Citologia hormonal. Esfregaço citológico de 
microorganismos. Conceitos fundamentais e critérios de malignidade celular. 
Métodos gerais de trabalho: destilação, secagem, cristalização, sublimação, 
determinação de ponto de fusão e ebulição. Análise elementar qualitativa e 
quantitativa. Siglas, abreviações e sinonímias dos exames e termos técnicos 
relacionados ao laboratório de análises clínicas. Nomes e símbolos das unidades do 
Sistema de Unidades de Medida aplicáveis à área. Saúde como dever do estado. 
Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e 
estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Cultura 
popular e sua relação com processos educativos. Noções de ética e cidadania. 
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Técnico em Modalidades Esportivas: Educação Física e esporte - Saúde e Qualidade de 
vida: Promoção da saúde como forma de interferência na vida cotidiana pessoal, do 
trabalhador e do lazer. Parâmetros Curriculares: Relacionados a conteúdos de 
ensino: modalidades esportivas coletivas e individuais, jogos, ginástica, lutas, 
danças, atividades rítmicas, lazer, recreação. Relacionados à organização do 
ensino: avaliação, metodologia de ensino. Contexto sócio-cultural: gênero, cultura, 
cidadania, formação para o trabalho. Pluralidade do esporte: modalidades esportivas 
coletivas e individuais, esporte Educacional, de Rendimento e de Participação. 

 
Técnico em Sistema de Informações da Saúde: Conhecimentos de Microinformática: 

arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware (placas, 
memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas 
Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos e 
programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente 
de emails; compactadores de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de 
planilhas de cálculos e editor de texto. Evolução das políticas de saúde no Brasil até 
o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de 
Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a 
organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos 
Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de 
saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e 
gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional 
de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A 
obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças 
transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado de Mato Grosso 
(Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: 
Nacional; Municipal; Distrital e de Unidades. Indicadores de Saúde. Transição 
demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação 
Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e Vigilância 
Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, 
Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Meningites, Raiva, 
Tuberculose e Tétano. Doenças Emergentes e Reemergentes. Esquema Básico de 
Vacinação e vacinação de adultos.  Esse cargo realizará prova prática. 

 
Técnico de Desenvolvimento Infantil -. Cuidados higiênicos e de saúde da criança. . Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  Normas de Segurança. Primeiros Socorros. 
Desenvolvimento Físico e Motor da criança de 0-3 anos. Jogos e atividades lúdicas 
para criança (conceitos, importância e métodos para utilização – Brinquedos, Jogos 
e brincadeiras). Objetivos da Educação Infantil. 

 
Técnico Operacional de Sistemas: Conhecimentos de Microinformática: arquitetura e 

funcionamento, características de componentes de hardware (placas, memórias, 
barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas Operacionais 
Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos e programas; Limpeza 
do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, Antivírus, conexão à rede 
local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente de emails; compactadores 
de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de planilhas de cálculos e 
editor de texto. Gestão Escolar; Planejamento Escolar; Avaliação da 
Aprendizagem; Projeto Político Pedagógico. Correspondências oficiais; Lei de 
Diretrizes e bases da Educação - Lei nº 9.394/96 - Titulo I ao IV, Art. 3º, 27 – 
Princípios e fins da Educação Nacional (atualizações); Conceito e organização 
de projetos; Resolução normativa nº 630/2008 – CEE/ MT; Gestão democrática; 
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Conhecimento da legislação e funcionamento dos programas: PDE – Plano de 
Desenvolvimento Educacional; PAR – Plano de Ações Articuladas; SIGETEC – 
Sistema de Gestão Tecnológica; SISCORT – Sistema de Controle de 
Remanejamento e Reserva Técnica; SIOPE – Sistema de Informações Sobre 
Orçamentos Públicos em Educação. Sistemas do FNDE. Esse cargo realizará 
prova prática. 

 
 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PRATICAS 
 

A prova prática: aos cargos de Agente de Multimeios Didático; Técnico em Sistema 
de Informações da Saúde e Técnico Operacional de Sistema será realizada com a 
prática de digitação em computador. A prova aos candidatos desse grupo consistirá 
na comprovação do conhecimento técnico do equipamento e sua utilização através 
de elaboração de trabalho de digitação pertinente ao cargo, que poderá ser através 
de busca de sistema de uso na operacionalização de informações aos diferentes 
órgãos, tanto na esfera Federal como Estadual, pertinentes aos cargos concorridos.  
 
Na digitalização, o candidato terá um tempo de 5 (cinco) minutos cronometrado para 
a digitação e de 2 (dois) minutos cronometrado para efetuar a formatação solicitada, 
inserir o nome. Ao término deste tempo, o instrutor anotará a quantidade de palavras 
e o candidato deverá imprimir a folha, assiná-la e entregá-la ao instrutor/fiscal de 
sala.  

 
A prova de informática, desde que digitada a quantidade mínima de 100 (cem) 
palavras num tempo de 5 (cinco) minutos valerá 100 (cem) pontos. Nesse tempo o 
candidato que não conseguir digitar o mínimo de 100 (palavras) perderá 1 (um) ponto 
para cada palavra faltante, errada, duplicada, com acentuação incorreta ou qualquer 
outro caractere ou fração de palavra que não faça parte do texto autorizado. Aos 
candidatos que digitarem mais que 100 (cem) palavras no tempo disponível, terão a 
correção pela proporcionalidade da digitação, tanto nos acertos quanto nos erros. 
 
Ex. o candidato digitou 150 palavras. Logo cada erro terá peso de 1,5 pontos e 
assim, sucessivamente.   

  
Após a digitação será solicitada a configuração da página e os descontos pela 
formatação adversa ao solicitado na folha de digitação se dará da seguinte forma: 

 
� Alinhamento do texto – perda de 5 pontos; 
� Espaçamento entre linhas – perda de 5 pontos; 
� Fonte – perda de 5 pontos; 
� Recuo da primeira linha – perda de 5 pontos; 
� Marcadores – perda de 5 pontos; 
� Necessitar de ajuda para imprimir a prova – perda de 5 pontos. 

 
A soma dos pontos obtidos com a digitação, descontado os pontos perdidos pelos 
erros nas palavras, mais os pontos perdidos pela não configuração da página na 
forma especificada será o total da nota do candidato na prova prática e não poderá 
ser inferior a 50 (cinquenta) pontos. Sob pena de reprovação. 
 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA SUBJETIVA - NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
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REDAÇÃO DO GÊNERO NARRATIVO 
 

7.1. Na prova subjetiva, o candidato deverá produzir um texto do gênero Narrativo. A prova 
subjetiva na modalidade de redação procura avaliar a capacidade de escrever 
sobre determinado tema ou o conhecimento da modalidade culta da língua 
portuguesa, e que apresente critérios para tal comprovação. 

 
A prova deverá ser escrita em letras cursivas ou de forma, no mesmo tamanho 
de letra de inicio ao final do texto e deverá conter no mínimo 20 linhas e no 
máximo 25. Somente à caneta esferográfica azul ou preta e deverá 
impreterivelmente:  

 
I. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, (uso adequado dos 
seguintes requisitos: registro formal; ortografia; emprego de letras maiúsculas; 
acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação de pronomes; 
concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal).  
Valor 10 pontos.  

 
II. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento, observando os seguintes aspectos: (situação inicial; conflito; 
clímax e desfecho; bem como os elementos da narrativa: personagens; enredo; 
tempo; espaço e foco narrativo).  
Valor 10 pontos. 

 
OBS: Não esquecer o título.  
A fuga do tema e ao gênero ANULA A REDAÇÃO, bem como, redigi-la em 
espaço que não seja a FOLHA DE REDAÇÃO.  

 
III.  Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso 
adequado de recursos coesivos morfo-sintáticos (conjunções, pronomes 
relativos, advérbios, sequência temporal) e lexicais (precisão na escolha das 
palavras, uso de sinônimos, repetição, etc). Coerência textual: estruturação 
lógico-semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que 
palavras e frases compõem um todo significativo para os leitores.  
Valor 10 pontos. 
 
Valor total da nota da prova subjetiva: 30 (trinta) pontos 
Nessa fase da prova o candidato que obtiver avaliação menor que 50% 
(cinquenta) por cento, estará desclassificado. 

 
 

Anexo III - NÍVEL SUPERIOR 
 

8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
8.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 1 ponto: Tipologia textual. Texto 

e interpretação. Textos temáticos e figurativos. Coesão e Coerência textuais. 
Termos ligados ao verbo. Termos ligados ao nome. Tipos de sujeito. Tipos de 
predicado. Tempos e Modos verbais. Vozes verbais. Orações Coordenadas. 
Orações Subordinadas: Substantivas, Adjetivas e Adverbiais. Uso da vírgula. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Funções da 
linguagem. Níveis de linguagem. Substantivo e sua classificação.  
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Obs.: Não está inserido nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. 
 
8.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 1 ponto: Números inteiros: operações e 

propriedades, múltiplos e divisores; Números racionais: operações nas formas 
fracionária e decimal; Números e grandezas proporcionais: razões e proporções, 
divisão proporcional; Sistema de medidas decimais e não-decimais; Médias: 
aritmética e ponderada; Perímetros e áreas de figuras planas; Volume de sólidos 
geométricos; Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos: 
números naturais e inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração, MDC e 
MMC); números racionais e irracionais (reta numérica, valor absoluto, 
representação decimal); números reais (relação de ordem e intervalos); 
operações. Funções: estudo das relações, definição de função, funções definidas 
por fórmulas; domínio. Imagem e contradomínio; Resolução de equações, 
inequações e sistemas de equações. Regra de três simples e composta, 
porcentagem; juros simples e compostos, desconto simples. Trigonometria no 
triângulo retângulo. 

 
8.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões - Peso 2 pontos: História dos pioneiros e 

fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e dos mineradores 
(garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos geográficos e históricos 
do município de Paranaíta; Aspectos políticos sobre governos: Municipal; 
Estadual e da União; comemorações e festas históricas, cívicas e populares; 
Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados à questão 
social; religiosa e à política da realidade nacional; Acontecimentos importantes do 
município, veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), 
da atualidade e dos últimos cinco anos; relacionados às áreas de: econômica, 
política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-ambiente. 
Cultura Geral. Fundação de Cuiabá. A Rusga 1831-1840. Mato Grosso no 1º 
Império. Presidentes do 2º Império. A Guerra do Paraguai. Mato Grosso da 1ª à 
4ª República. Ciclo das casas comerciais e das usinas; o Ciclo do Ouro; As 
estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. Divisão do Estado. 
Folclore. Símbolos do Estado (bandeira e hino); Mato Grosso e seus Municípios. 
  

8.4. Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 (vinte) questões - Peso 2 
pontos: 
 

Advogado: Direito administrativo - Noções básicas: contratos. Licitações. Princípios 
fundamentais da administração pública; Administração direta e indireta; Tipos de 
contratos administrativos; Revogação e anulação de atos administrativos; Controle 
da administração pública; Controle externo a cargo do Tribunal de contas; Poder 
de polícia; Concessão, permissão, autorização para serviços públicos; 
Desapropriação; Processos administrativos; Direito Municipal: Município. 
Autonomia. Limites. Competência privativa e concorrente. Lei Orgânica Municipal. 
Natureza. Conteúdo. A Lei Orgânica e as Constituições federal e estadual. A Lei 
Orgânica e as leis municipais. Processo legislativo municipal. Iniciativa privativa. 
Urgência. Poderes políticos municipais. Competência. Controle. Administração 
municipal - composição. Administração direta e indireta: órgãos e entidades. 
Poder de polícia municipal - setores de atuação. Legislação do Município de 
Paranaíta. Solo urbano - utilização, regulamentação. Proteção ao meio ambiente - 
competência e responsabilidade do Município. O novo Código de Trânsito 
brasileiro - competência do Município. Regime Jurídico do servidor municipal de 
Paranaíta MT. Regime de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíta 
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MT. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Constitucional - Noções básicas: 
objeto e conteúdo do direito constitucional; conceito e concepções da 
Constituição; Controle e revisão constitucional; Princípios gerais do sistema 
nacional; Bases constitucionais da administração pública; Princípios e normas 
gerais da administração direta e indireta; Princípios gerais das finanças públicas e 
seus controles; Normas gerais da lei orçamentária. Mandado de Segurança. 
Direito Tributário: Noções básicas: Conceito; Conteúdo; Natureza; Fontes; 
Sistema constitucional tributário; código tributário nacional; princípios 
constitucionais do direito tributário; legislação tributária; natureza jurídica; Tributos, 
Conceitos e espécies; Dívida ativa; Cobrança amigável. Direito Processual Civil 
- Noções básicas: Jurisdição; Características: poderes, princípios e espécies; 
Estrutura; Peculiaridades; Execução; Lei de Execuções Fiscais. Recursos. Direito 
Previdenciário - Conceito; Finalidade; Caracteres; Princípios gerais. Direito do 
Trabalho - Noções básicas; Conceito; Finalidade; Caracteres; Princípios gerais; 
CLT. Emenda Constitucional 19 e 20. Direito Civil: Noções Gerais; Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro; Das pessoas, Dos Bens Imóveis, Dos 
Direitos Reais sobre coisas Alheias, Disposições Gerais; Lei Orgânica Municipal; 
Direito Processual Trabalhista; Lei Complementar 101/2000; Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei de Ação Civil Pública. 

 
Analista Tributário: CF/88; CTN-Código Tributário Nacional e Código Tributário do 

Município de Paranaíta; Tributo: conceito e classificação. Limitações 
constitucionais do poder de tributar. Impostos de competência da União, dos 
Estados e dos Municípios. Legislação Tributária: disposições gerais, vigência, 
aplicação, interpretação e integração. Obrigação tributária principal e acessória. 
Fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e passiva. Capacidade 
tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e constituição. 
Lançamento: conceito e modalidades de lançamento. Hipóteses de alteração do 
lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito 
tributário e suas modalidades. Exclusão do crédito tributário e suas modalidades. 
Administração tributaria: fiscalização; dívida ativa; certidão negativa. 

 
Assistente Social: 1. Análise de conjuntura. 2. Serviço Social: conhecimentos gerais da 

profissão. 2.1. Serviço Social e formação profissional. 3. História do Serviço 
Social. 4. A dimensão política da prática profissional. 5. Pesquisa em Serviço 
Social. 5.1. Metodologia do Serviço Social. 6. Desafios do Serviço Social na 
contemporaneidade. 7. Atuação do Serviço Social na administração de políticas 
sociais. 8. Planejamento. 8.1. Estratégico. 8.2. Participativo. 9. Serviço Social e 
interdisciplinaridade. 9.1 Fenômeno grupal. 10. Ética Profissional. 10.1. O projeto 
ético-político-profissional do Serviço Social. 10.2. A Ética aplicada à ação 
profissional na política de Saúde. 11. Serviço Social e a política de Saúde Mental. 
12. Sistema Único da Assistência Social. 13. Estatuto da Criança e do 
adolescente (Lei n.º 8.069/90). 14. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 
8.742/93). 15. Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso. 16. Lei 
Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 8.142/90) 17. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 

 
Auditor em Saúde Pública: Sistema Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, 

competências e responsabilidades do auditor em saúde pública. Rotinas do 
processo de auditoria em saúde: auditoria analítica e operativa no SUS. Fundo 
Municipal de Saúde e Gestão de Recursos Financeiros do SUS. Noções de 
avaliação de serviços de saúde: conceito, finalidades e estratégias de avaliação. 
Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. Aspectos gerais e conceitos de 
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Qualidade em Serviços de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Auditoria 
dos procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema de 
Informações Ambulatoriais. Evolução das políticas de saúde no Brasil até o 
Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único 
de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que 
regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; 
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos 
serviços de saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do 
financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 
1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – 
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 
22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de 
algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado 
de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O 
Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; Indicadores de Saúde. Transição 
demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação 
Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e 
Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, 
Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, 
Meningites, Raiva, Tuberculose e Tétano. Doenças Emergentes e 
Reemergentes. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. 

 
Bioquímico: Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As 

Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 
Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do 
SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da 
participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em 
rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão 
financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 
Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 
22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de 
algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado 
de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O 
Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; Indicadores de Saúde. Transição 
demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação 
Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e 
Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, 
Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, 
Meningites, Raiva, Tuberculose e Tétano. Doenças Emergentes e 
Reemergentes. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. 
Patogenia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico das 
parasitoses humanas; Fundamento das técnicas utilizadas no diagnóstico das 
parasitoses humanas. Enterobacteriaceae, Mycobacteriacea e Streptococaceae: 
patologia, profilaxia e diagnóstico laboratorial; Meios de cultura para 
bacteriologia: generalidades, métodos de coloração. Causas de variação nas 
determinações laboratoriais: a preparação do paciente. Variações e erros 
devidos à amostra biológica; Fotometria em Bioquímica Clínica: conceito, tipos, 
leis de fotometria, aplicação nas análises clínicas, transmitência, absorbância, 
curva e fator de calibração; Técnicas, fundamentos químicos e interpretação 
clínica das dosagens de: glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, ácido úrico, 
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creatinina, colesterol e frações, triglicérides, proteínas totais e albumina, 
bilirrubina total, direta e indireta. Fosfatases: ácida e alcalina, amilase, 
creatinofosfoquinse, desidrogenase lática. Transminases: glutânico oxalacética e 
glutânico-pirúvico. Urinálise: fundamentos químicos, interpretação das análises. 
Interpretação clínica de eritrograma e hemograma: valores de referência. Índices 
hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações qualitativas e 
quantitativas; Anemias; Leucoses: Alterações no sangue periférico; Imuno-
hematologia: exames laboratoriais para classificação sangüínea e doenças auto-
imunes; Coagulação e hemostasia: diagnóstico laboratorial das doenças 
vasculares, plaquetárias e das principais coagulopatias; Coleta e métodos de 
coloração para exames hematológicos. Diagnóstico imunológico das infecções 
bacterianas (salmonelose, brucelose, sífilis); Diagnóstico imunológico das 
infecções virais: mononucleose infecciosa, hepatites, rubéola, AIDS, rotavírus, 
citomegalovírus; Imunofluoerescência para Toxoplasmose e Doenças de 
Chagas. 

 
Contador: CF/88, Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei Orgânica do Município de 

Paranaíta. Conceito e legislação sobre a contabilidade pública. Exercício 
financeiro: definição, duração e ano financeiro. Regimes Contábeis: de caixa, de 
competência, misto, resíduos ativos e passivos. Operações orçamentárias: 
receitas e despesas efetivas de mutações. Operações extra-orçamentárias: 
receitas e despesas extra-orçamentárias. Variações patrimoniais ativas e 
passivas independentes da execução orçamentária. Patrimônio: conceito, 
aspectos qualitativo e quantitativo, patrimônios financeiros e permanentes, 
avaliação dos componentes patrimoniais, inventário na Administração Pública. 
SIAFI. Escrituração: sistemas de contas, plano de contas, escrituração dos 
sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Controle de 
bens e valores de terceiros, valores nominais emitidos, empenhos, riscos e 
garantias. Encerramento do exercício: apuração dos resultados orçamentário, 
financeiro e patrimonial: levantamento dos balanços orçamentário, financeiro, 
patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais. Orçamento Público: 
Princípios orçamentários: anualidade, unidade, universalidade, exclusividade e 
não afetação da receita. Orçamento-programa. Proposta orçamentária: 
elaboração, discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: 
competência de exercício e de caixa. Orçamento anual, plano plurianual e 
diretrizes orçamentárias. Despesa orçamentária: classificação institucional, 
econômica e funcional-programática, estágios (empenho, liquidação e 
pagamento). Adiantamento ou suprimento de fundos. Despesas de exercícios 
anteriores. Restos a pagar. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua 
cobertura. Controle interno e externo. Conhecimentos de legislação do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso; obrigações trabalhistas e previdenciárias 
e de tributos: Federal, Estadual e Municipal, INSS, IR. Rotina de desligamento e 
rescisões: Incidência de tributos e encargos sociais. Cálculos trabalhistas e 
matemáticos em RH. Liquidação de sentenças. Lei Complementar nº 101 de 
04/05/2000, e alterações posteriores (Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei 
4.320/64, que trata da Contabilidade Pública: Conceito, regulamentação e 
anexos exigidos e seus controles. Lei 11.638/2007 Lei da contabilidade. Lei 
10.257/2001 Estatuto da Cidade. Legislação do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso: Regimento Interno; Resoluções que diretamente interferem nos 
municípios, Normas Administrativas e de controles. Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; 
discricionariedade e vinculação; Classificação; Espécies; Anulação e 
Revogação. Lei nº 8.112 de 11/12/1990, e alterações posteriores (Regime 
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Jurídico dos Servidores Públicos). Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e alterações 
posteriores (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Conhecimento dos 
procedimentos de licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de 
obras públicas e compras de outros produtos e serviços. Bens Públicos. Controle 
da Administração Pública. Previdência Social (Regime Geral e Regime próprio). 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos 
e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, 
Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e Análise de planilhas e 
textos digitalizados. 

 
Educador Físico: Evolução das políticas de saúde até o Sistema Único de Saúde: 

Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a 
organização do SUS; As Conferências Nacionais de Saúde. Planejamento, 
Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Lei orgânica da saúde 
8080/90 e 8142/90 - Política nacional de promoção da saúde (série pactos pela 
saúde - vol 7) - Portaria nº 687 MS/GM 30 de março de 2006, Portaria 154/08 
que cria o núcleo de apoio para a Saúde da Família - NASF, Educação em 
Saúde e Qualidade de Vida em Atividade Física e Práticas Corporais, nutrição e 
saúde juntamente com as ESF, sob a forma de coparticipação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 
Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades 
locais em saúde. Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos 
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e exercício 
das práticas físicas, atividades didáticas específicas de educador físico, fisiologia 
do exercício, atividades lúdicas, atividades com crianças na fase escolar, idosos, 
doentes crônicos, obesos, hipertensos e diabéticos e ainda, desenvolver 
atividade laboral, tais como: gincana, caminhada, alongamentos, atividades que 
proporcionem melhor qualidade de vida a população. 

 
Enfermeiro: Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; Gerenciamento dos Serviços 

de Saúde; Saúde Coletiva/Epidemiologia; Vigilância Epidemiológica; Vigilância 
em Saúde e Vigilância Sanitária, Modelos Assistenciais em Saúde; SUS; Saúde 
da Família. Educação, comunicação e práticas pedagógicas em Saúde Coletiva; 
Programas de atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, 
mulher, adulto, idoso e trabalhador. Programa Nacional de Imunização: esquema 
vacinal do Ministério da Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e 
validade; Atuação do Enfermeiro no rompimento do ciclo de transmissão de 
doenças, biossegurança, processamento de artigos e superfícies; Atuação do 
Enfermeiro nas urgências e emergências; Relações humanas no trabalho, 
comunicação e trabalho em equipe; Código de Ética e Lei do Exercício 
Profissional de Enfermagem. Lei Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 
8.142/90). Constituição Federal. 

 
Engenheiro Civil: Topografia: Planimetria, Altimetria e Desenho Topográfico. Mecânica dos 

Solos: Fundamentos de Geologia, Caracterização e Comportamento dos Solos, 
Aplicações em Obras de Terra, Fundações. Hidrologia: Ciclo Hidrológico, 
Precipitação, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, Evaporação. 
Hidráulica: Escoamento em Condutos Forçados e Canais, Hidrometria. Teoria 
das Estruturas: Morfologia das Estruturas, Isostática, Princípios de Hiperestática. 
Materiais de Construção Civil: Elementos de Ciências dos Materiais, Tecnologia 
dos Materiais de Construção Civil. Sistemas Estruturais: Estruturas de Concreto, 
Estruturas Metálicas, Estruturas de Madeiras. Transportes: Estradas, Técnica e 



Prefeitura Municipal Paranaíta 
Estado de Mato Grosso 

 

 

 19 

Economia dos Transportes. Saneamento Básico: Abastecimento de Água, 
Sistemas de Esgotos, Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Construção Civil: 
Tecnologia da Construção Civil, Planejamento e Controle das Construções. 

 
Engenheiro Sanitarista: Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de 

Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: 
Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a 
organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos 
Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de 
saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e 
gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII 
- capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 
Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde. Ecologia Aplicada e 
Controle da Poluição; Hidráulica; Obras Hidráulicas; Sistemas Urbanos de 
Esgoto; Sistemas Urbanos de Água; Qualidade da água; Instalação Hidráulica 
Sanitárias Predial Planejamento de Recursos Hídricos e controle da Poluição 
das águas; Problemas de Saúde Pública Higiene e Segurança no Trabalho; 
Saneamento básico; Problemas de Saúde Pública; Hidrologia.   

 
Farmacêutico: Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As 

Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 
Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do 
SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da 
participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em 
rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão 
financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 
Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde. Saúde Pública: As 
diretrizes e princípios do Sistema de Saúde no Brasil - SUS na organização das 
ações e serviços profissionais. As políticas de saúde no Brasil. Vigilância 
Sanitária. Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. 
Dispensação de medicamentos. A Organização Jurídica da Profissão 
Farmacêutica. Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Funções da 
farmácia hospitalar. Funções clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clinica. 
Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Sistemas de Distribuição de 
medicamentos em Farmácia Hospitalar. Garantia de qualidade e a Farmácia 
Hospitalar. Classificação dos medicamentos. Formas farmacêuticas sólidas: pós, 
granulados, cápsulas. Formas farmacêuticas líquidas: soluções, soluções 
extrativas vegetais. Soluções oftálmicas. Suspensões. O Farmacêutico e o 
controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica hospitalar. Anvisa RDC número 
210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 4.08.03 

 
Médico Clínico Geral: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 

prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência 
coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, 
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, 
neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, 
diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do 
cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, 
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nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireoidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, 
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: 
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, 
artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. 
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, 
doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, 
viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, 
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença 
do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença 
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama 
intercorrências no ciclo gravídico; Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde 
Pública, Atualidades sobre Medicina Geral e Medicina Preventiva; Epidemiologia; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético. Lei 
Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 8.142/90). Constituição Federal. 

 
Nutricionista: Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de 

nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. 
Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação 
e lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; 
alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças 
nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: 
conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições 
clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de 
avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de 
farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: 
noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-
calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância nutricional. 
Educação alimentar e nutricional.Técnica dietética: composição e classificação 
dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-
preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento 
de cardápios: fatores relacionados. Administração de serviços de alimentação e 
lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; supervisão e 
controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. 
Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de 
alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética 
Profissional. Legislação profissional. 

 
Odontólogo: Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos 

específicos em saúde bucal. Diagnóstico, semiologia bucal, exames 
complementares.Cariologia: etiologia, diagnóstico e tratamento da doença, cárie 
dentária com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal. Normas de 
controle de infecção no ambiente de trabalho. Patologia Periodontal, doenças 
gengivais e periodontal - diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos 
diagnósticos diferenciais. Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos. 
Lesões mais freqüentes da cavidade bucal: candidíase, gengivo - estomatite 
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herpética, lesões herpéticas secundárias, sífilis e AIDS. Preparo cavitário e 
atípico: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção do complexo 
dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical: características clínicas. Emergência 
e Urgência em odontologia.Traumatismo Dental, fraturas das coroas e raízes. 
Terapêutica Odontológica - analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e 
anestésicos de uso local em odontologia. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. 
Aspectos toxicológicos e clínicos. Educação e Saúde Bucal. Diagnóstico bucal: 
patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e 
doença periodontal. Métodos de prevenção da cárie e da doença periodontal. 
Flúor. Técnicas de anestesia intra-oral. Princípios básicos do atendimento em 
odontopediatria. Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais restauradores. 
Princípios gerais do preparo cavitário. Hepatites virais (A, B e C). AIDS. 
Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. 
Conduta frente a acidentes de trabalho. Exame clínico e radiográfico. 
Classificação. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões 
dos tecidos periodontais. Dentição permanente - diagnóstico e tratamento. Trinca 
do esmalte. Concussão. Subluxação. Luxação. Deslocamento completo do 
dente. 9. Ética e Legislação Profissional. O Programa de Saúde da Família. 
Avaliação da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de 
saúde e a satisfação do cliente. O Sistema Único de Saúde - SUS. Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 196 ao 200). Financiamento 
da saúde. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. 
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 

 
Psicólogo(a) CRAS: Psicologia do Desenvolvimento – Psicopatologia – Transtornos de 

personalidade – Relações interpessoais e grupais – Gravidez e maternidade na 
adolescência – As novas modalidades de família – Estatuto da criança e do 
adolescente – Política e exclusão social – Lei Maria da Penha (Lei 11.340) - 
Direitos Humanos e Cidadania (Lei 10.639) – SUAS (Sistema Único da 
Assistência Social) – CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social) – 
Código de ética do Psicólogo. 

 
Psicólogo(a) SAÚDE: Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no 

contexto da saúde pública; psicopatologia geral; psicologia geral, experimental e 
do desenvolvimento; práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à 
população estudantil e à população em geral; ação do psicólogo nas atividades 
de saúde pública a cargo do Município; orientação profissional; teoria e técnicas 
psicoterápicas; acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de 
deficiências e seus familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e 
sintomas; medicação; procedimentos psicológicos; conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, e das políticas, ações e serviços de saúde pública a 
cargo do Município; conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do 
serviço público e de servidores públicos municipais. Constituição Federal. ECA 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de ética do 
Psicólogo. 

 
Secretário Administrativo Escolar: Documentação e escrituração escolar; Arquivo escolar: 

tipos de arquivos e formas de arquivamento de documento escolar, composição 
do arquivo escolar (dados referentes aos alunos e à instituição); Normas de 
matricula e transferência: conceituação, formas de matricula (inicial, renovada e 
por transferência); Correspondências oficiais; Aplicação de instrumentos de 
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classificação e temporalidade de documentos; Relações públicas; Planejamento 
da supervisão escolar. Normas de autorização e funcionamento de instituição de 
educação básica pertencente ao sistema de ensino: ensino fundamental; Lei de 
Diretrizes e bases da Educação-Lei nº 9.394/96-Titulo I ao IV, Art. 3º, 27 – 
Princípios e fins da Educação Nacional (atualizações); Diretrizes Curriculares 
Nacionais: Educação Infantil e Ensino fundamental; Gestão Escolar; 
Planejamento Escolar; Avaliação da Aprendizagem; Projeto Político Pedagógico. 
Noções de relações humanas; RESOLUÇÕES: 150/99 - CEE/MT, 006/00 - 
CEE/MT, 180/00 - CEE/MT, 190/00 - CEE/MT, 276/00 - CEE/MT, 257/06 - 
CEE/MT, 382/04 CEE/MT e 383/04 - CEE/MT; PARECERES: 013/021 - 
CEE/MT, 202 -B/2003 - CEE/MT e 234/06 - CEE/MT. Esse cargo realizará 
prova prática. 

 
Técnico Administrativo: Noções de planejamento, organização e controle do trabalho do 

expediente de rotina. Noções básicas de cálculos matemáticos; Racionalização e 
simplificação dos trabalhos administrativos: conceitos básicos e critérios. Uso de 
manuais de procedimentos. Conhecimentos sistemas informatizados. Noções de 
Comunicação: canais e finalidades. Atendimento ao público interno e externo. 
Redação de documentos e correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. 
Conhecimentos de Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de 
componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), 
dispositivos de entrada. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados 
necessários com equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; 
Segurança de dados: Backup, Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, 
navegadores de internet, cliente de emails; compactadores de arquivo; programas 
de uso diário como gerenciador de planilhas de cálculos e editor de texto. Esse 
cargo realizará prova prática. 

 
Técnico em Controle Interno - Conceito de Controle Interno; Controle Externo e Auditoria 

Interna; Controles Internos Administrativos; Controles Orçamentário, Financeiro 
e Patrimonial; Controle Interno e as práticas em Licitações e Contratos; Lei nº 
8.666 de 21/06/1993, e alterações posteriores; Conhecimento dos 
procedimentos de licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de 
obras públicas e compras de outros produtos e serviços; Tomada de Contas 
Especial; Conhecimentos sobre: Princípios básicos da Administração Pública; 
Administração Financeira; Direito Administrativo; Atos administrativos; Controle 
da Administração Pública; Receita Orçamentária e extra-orçamentária; Sistemas 
Administrativos; Lei 4.320/64, que trata da Contabilidade Pública: Conceito, 
regulamentação, peças e anexos exigidos aos controles; Lei 11.638/2007, da 
contabilidade geral; Conhecimentos sobre tributos: Código Tributário Nacional; 
Estadual e Municipal; Constituição Federal, Constituição de Mato Grosso, Lei 
Orgânica do Município; Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso: Regimento Interno; Resoluções que diretamente interferem nos 
municípios, Normas Administrativas e de controles; Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Paranaíta; Lei nº 8.112 de 11/12/1990, e alterações 
posteriores (Regime Jurídico dos Servidores Públicos); Bens Públicos; 
Previdência Social (Regime Geral e Regime próprio); Lei 10.520/2002 Pregão; 
Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Lei 10.257/2001 
Estatuto da Cidade; Conhecimentos de Microinformática: arquitetura e 
funcionamento, características de componentes de hardware (placas, memórias, 
barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas Operacionais 
Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos e programas; Limpeza 
do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, Antivírus, conexão à rede 
local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente de emails; compactadores 
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de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de planilhas de cálculos e 
editor de texto. 

 
9. Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo - 20 (vinte) questões - 2 pontos: 
 
Professor de Ciências: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: www.fnde.gov.br 

+ Didática do Ensino. - Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. - 
Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. - Políticas 
Públicas de Educação. - Educação Especial e Inclusiva. - Projeto Político-
Pedagógico. - Ciclos de Formação. - Escola Cidadã. - Ciências Naturais e 
cidadania; - Ciências Naturais e Tecnologia; - Objetivos Gerais de Ciências 
Naturais para o Ensino Fundamental. 1. Terra e Universo: - Componentes 
celestes; - Surgimento do planeta Terra; - O Sol. 2. Vida e ambiente: - A Biosfera 
seus ambientes e ecossistemas; - Principais Ecossistemas do Brasil; - Relação 
entre os seres vivos e o ambiente; - A Hidrosfera; - A Atmosfera; - A Litosfera ou 
Crosta Terrestre e; - Surgimento da vida na Terra (os reinos da natureza). 3. Ser 
humano e saúde: - Célula; - Tecido; - Os alimentos e as vitaminas; - Sistema 
digestivo e a digestão; - Sistema respiratório; - O sangue ABO – grupo 
sanguíneo; - Sistema circulatório; - Órgãos excretores: glândulas sudoríparas; - 
Pulmões, ânus, rins, sistema urinário; - Sistema locomotor; - Ossos e músculos; - 
Sistema sensorial: órgãos dos sentidos; - Sistema reprodutor; - Doenças 
sexualmente transmissíveis; - Sistema glandular; - Sistema nervoso e; - Drogas. 
4. Tecnologia e Sociedade: - Constituição da matéria; - Propriedades da matéria; 
- Elementos químicos e fórmulas químicas; - Substâncias simples e compostas; - 
Mistura; - Fenômenos físicos e químicos; - Movimento; - Força; - As máquinas; - 
O calor; - Som; - Luz; - Eletricidade e; - Magnetismo. 

 
Professor de Educação Física: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: 

www.fnde.gov.br + Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN’s. Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas 
Públicas de Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola 
Cidadã. Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis 
e modalidades de ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, 
Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a 
Educação Brasileira. 

 
Professor de Geografia: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: www.fnde.gov.br 

+ Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. Importância 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas Públicas de 
Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola Cidadã. 
Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e 
modalidades de ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, 
Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a 
Educação Brasileira. 

 
Professor de História: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: www.fnde.gov.br + 

Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. Importância da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas Públicas de Educação. 
Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do Adolescente Projeto 
Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola Cidadã. Princípios e 
práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e modalidades de 
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ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, Planejamento e 
Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a Educação Brasileira.
  

Professor de Língua Portuguesa: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: 
www.fnde.gov.br + Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN’s. Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas 
Públicas de Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola 
Cidadã. Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis 
e modalidades de ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, 
Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a 
Educação Brasileira. 

 
Professor de Matemática: Extraídos de informações dos respectivos PCNs: 

www.fnde.gov.br + Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN’s. Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas 
Públicas de Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola 
Cidadã. Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis 
e modalidades de ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, 
Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a 
Educação Brasileira. 

 
Professor Pedagogo - Docência em Educação Infantil - Conhecimentos Pedagógicos 

específicos. Cuidados higiênicos e de saúde da criança. Jogos e atividades 
lúdicas com a criança. Concepção de educação infantil e infância. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil. Objetivos da Educação Infantil. Brinquedo: importância e Etapas. 
Estimulação. Noções de Planejamento de atividades. Primeiros Socorros. Os 
brinquedos. Normas para utilização dos brinquedos. Normas de Segurança. 
Desenvolvimento Físico e Motor. Necessidades Básicas, Desenvolvimento 
Cognitivo. Desenvolvimento da Linguagem. O Recém-Nascido: Necessidades e 
Reflexos. Desenvolvimento Emocional, Desenvolvimento Social. 
Desenvolvimento Intelectual, Crescimento e Desenvolvimento. Lei de Diretrizes e 
Bases. Currículo. Planejamento. Períodos do desenvolvimento humano segundo 
Piaget, suas características e aplicação no processo educativo. A psicologia 
sócio-histórica, baseada na teoria de Vygotsky. 

 

Professor Pedagogo: Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. 
Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Políticas Públicas 
de Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de Formação. Escola 
Cidadã. Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis 
e modalidades de ensino, níveis de administração da Educação). Currículo, 
Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos Humanos para a 
Educação Brasileira. Períodos do desenvolvimento humano segundo Piaget, 
suas características e aplicação no processo educativo. Definição e 
características da cognição e efetividade humana, na abordagem de Freud, Jung 
e Rogers. Processos de Aprendizagem na Alfabetização (Diferentes concepções 
de alfabetização). Relação entre alfabetização e letramento. Ensino da Língua 
Portuguesa: Leitura: compreensão e interpretação. Elementos da comunicação. 
Gêneros textuais: estrutura e elementos de texto em diversos gêneros. Aspectos 
formais, estilísticos e temáticos de textos. Intertextualidade. Tópicos de 
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gramática contextualizada. Representação e emprego das palavras. Pontuação. 
Relações de referência. Relações semântico-sintáticas. 

 
Professor Pedagogo + AEE Atendimento Educacional Especializado O candidato 

deverá demonstrar: aprofundamento sobre aspectos filosóficos, históricos, 
políticos, sociais, psicológicos e pedagógicos relativos às pessoas com 
necessidades educativas especiais e à sua educação; domínio sobre 
conhecimentos teórico-metodológicos relativos ao ensino de alunos com 
deficiência auditiva, visual e mental, desde a etapa da educação essencial ou 
precoce à educação escolar. Didática do Ensino. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN’s. Importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB. Políticas Públicas de Educação. Educação Especial e Inclusiva. Estatuto 
da Criança e do Adolescente Projeto Político-Pedagógico da escola. Ciclos de 
Formação. Escola Cidadã. Princípios e práticas da gestão escolar. A atual LDB, 
Lei 9394/96 (níveis e modalidades de ensino, níveis de administração da 
Educação). Currículo, Planejamento e Avaliação da Educação escolar. Recursos 
Humanos para a Educação Brasileira. Períodos do desenvolvimento humano 
segundo Piaget, suas características e aplicação no processo educativo. 
Definição e características da cognição e efetividade humana, na abordagem de 
Freud, Jung e Rogers. Processos de Aprendizagem na Alfabetização (Diferentes 
concepções de alfabetização). Relação entre alfabetização e letramento. Ensino 
da Língua Portuguesa: Leitura: compreensão e interpretação. Elementos da 
comunicação. Gêneros textuais: estrutura e elementos de texto em diversos 
gêneros. Aspectos formais, estilísticos e temáticos de textos. Intertextualidade. 
Tópicos de gramática contextualizada. Representação e emprego das palavras. 
Pontuação. Relações de referência. Relações semântico-sintáticas. 

 
 

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PRATICAS 
 
A prova prática: aos cargos de Secretário Administrativo Escolar e Técnico Administrativo 

será realizada com a prática de digitação em computador. A prova aos 
candidatos desse grupo consistirá na comprovação do conhecimento técnico do 
equipamento e sua utilização através de elaboração de trabalho de digitação 
pertinente ao cargo, que poderá ser através de busca de sistema de uso na 
operacionalização de informações aos diferentes órgãos, tanto na esfera Federal 
como Estadual, pertinentes aos cargos concorridos.  

 
Na digitalização, o candidato terá um tempo de 5 (cinco) minutos cronometrado 
para a digitação e de 2 (dois) minutos cronometrado para efetuar a formatação 
solicitada e inserir o nome. Ao término deste tempo, o instrutor anotará a 
quantidade de palavras e o candidato deverá imprimir a folha, assiná-la e 
entregá-la ao instrutor/fiscal de sala.  

 
A prova de informática, desde que digitada a quantidade mínima de 100 (cem) 
palavras num tempo de 5 (cinco) minutos valerá 100 (cem) pontos. Nesse tempo 
o candidato que não conseguir digitar o mínimo de 100 (palavras) perderá 1 (um) 
ponto para cada palavra faltante, errada, duplicada, com acentuação incorreta ou 
qualquer outro caractere ou fração de palavra que não faça parte do texto 
autorizado. Aos candidatos que digitarem mais que 100 (cem) palavras no tempo 
disponível, terão a correção pela proporcionalidade da digitação, tanto nos 
acertos quanto nos erros. 
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Ex. o candidato digitou 150 palavras. Logo cada erro terá peso de 1,5 
pontos e assim, sucessivamente.   

  
Após a digitação será solicitada a configuração da página e os descontos pela 
formatação adversa ao solicitado na folha de digitação se dará da seguinte 
forma: 

 
� Alinhamento do texto – perda de 5 pontos; 
� Espaçamento entre linhas – perda de 5 pontos; 
� Fonte – perda de 5 pontos; 
� Recuo da primeira linha – perda de 5 pontos; 
� Marcadores – perda de 5 pontos; 
� Necessitar de ajuda para imprimir a prova – perda de 5 pontos. 

 
A soma dos pontos obtidos com a digitação, descontado os pontos perdidos 
pelos erros nas palavras, mais os pontos perdidos pela não configuração da 
página na forma especificada será o total da nota do candidato na prova prática 
e não poderá ser inferior a 50 (cinquenta) pontos. Sob pena de reprovação. 

 
 
11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA SUBJETIVA - NÍVEL SUPERIOR 

REDAÇÃO DO GÊNERO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO 
 

11.1. Na prova subjetiva, o candidato deverá produzir um texto do gênero Dissertativo 
Argumentativo. A prova subjetiva na modalidade de redação procura avaliar a 
capacidade de escrever sobre determinado tema ou o conhecimento da 
modalidade culta da língua portuguesa, e que apresente critérios para tal 
comprovação. 

 
A prova deverá ser escrita em letras cursivas ou de forma, no mesmo tamanho 
de letra de inicio ao final do texto e deverá conter no mínimo 20 linhas e no 
máximo 25. Somente à caneta esferográfica azul ou preta e deverá 
impreterivelmente:  
 
I. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, (uso adequado dos 
seguintes requisitos: registro formal; ortografia; emprego de letras maiúsculas; 
acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação de pronomes; 
concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal).  
Valor 10 pontos  

 
II. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo. Elaborar um título criativo (o tema não é o título) e 
seguir a estrutura com: introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 Valor 10 pontos 
 
OBS: Não esquecer o título.  
Os textos em forma de poema e narração serão anulados, bem como, redigi-la 
em espaço que não seja o da FOLHA DE REDAÇÃO.  
 
III. Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso 
adequado de recursos coesivos morfo-sintáticos (conjunções, pronomes 
relativos, advérbios, sequência temporal) e lexicais (precisão na escolha das 
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palavras, uso de sinônimos, repetição, etc). Coerência textual: estruturação 
lógico-semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que 
palavras e frases compõem um todo significativo para os leitores.  
Valor 5 pontos  

 
IV. Elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando 
respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.  
Valor 5 pontos 
 
Valor total da nota da prova subjetiva: 30 (trinta) pontos 
Nessa fase da prova o candidato que obtiver avaliação menor que 50% 
(cinquenta) por cento, estará desclassificado. 
 
 

Paranaíta MT, 03 de agosto de 2010 
 
 

Sr. Itagiba Dela Jiustina 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 
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