MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO (RS)
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, acentuação
gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e
feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal.
Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo,
antônimo.
- Matemática:
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações
com números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. Sistema métrico decimal:
comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias,
horas, minutos e segundos. Porcentagem. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos
coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação,
uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch,
ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome,
preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e
figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras
e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação,
denotação. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato).
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo
ortográfico.
- Matemática:
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e
números racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor
comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes.
Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e
2° Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros
simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas
decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria:
Forma, perímetro, área, volume e ângulo. Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão
geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e
mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras,
artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões,
conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva
e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica:
relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos,
figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros
consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos
dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico.
- Matemática:
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais,
números racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo
comum e máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton.
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos
notáveis. Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação.
Regra de três simples e composta. Juros simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas
proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética
simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria
analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema
Monetário Brasileiro. Equações logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Derivada. Trigonometria.
CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES)
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e
do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com
economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes,
inovações tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Legislação (para todos os cargos/funções):
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Doutor Maurício Cardoso (RS). Lei Orgânica
do Município de Doutor Maurício Cardoso (RS).
- Operador de Máquinas:
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização
de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente.
Cargas Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração,
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sistema elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva.
Equipamentos obrigatórios. Conservação e limpeza da máquina. Direção econômica. Segurança. Simbologia.
Conhecimento das máquinas (patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo.
- Atendente de Educação Infantil:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. Processos de ensino-aprendizagem:
conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula,
procedimentos metodológicos e teoria da atividade. FUNDEB. Desenvolvimento da criança. Principais
descobertas no estudo do desenvolvimento cognitivo e social da criança e as perspectivas teóricas que
fundamentam suas interpretações. Psicologia Genética (Piaget). Teoria sócio-construtivista (Vygotsky). A
Psicogênese da escrita. Educação e Ludicidade. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). História da Educação.
Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola,
perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho
escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso,
permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da educação
nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos
da Prática de Ensino: processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade.
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática
escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes
teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Distúrbios, transtornos e
dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Construtivismo. Noções de
desenvolvimento infantil. Os jogos na educação infantil. A importância da literatura infantil na infância.
Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Diversidade. Brinquedoteca. Behaviorismo.
Gestalt. Psicanálise. Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem,
aquisição da língua escrita. Aquisição dos conceitos matemáticos fundamentais. Aquisição das linguagens
expressivas. Educação inclusiva. Formação de pessoal para a educação infantil. Técnicas de trabalho.
Registros da avaliação na educação infantil. Processo de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros
anos de vida. A importância do brincar. Organização do trabalho na educação infantil. Cuidar e educar função indissociável na educação infantil. Consciência fonológica. Avaliação na Educação Infantil. Currículo
na Educação Infantil. Relação família-escola. Rotina na Educação Infantil. Atividades, ações e serviços
específicos em creche (saúde e higienização das crianças, incluindo alimentação e asseio). Teóricos: Paulo
Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori,
Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Sigmund Freud, Cipriano
Luckesi, Jussara Hoffmann, José Carlos Libâneo, B. F. Skinner, Miguel Arroyo. Noções básicas de
informática. Atualidades Profissionais. Atribuições do cargo.
- Monitor de Oficina de Informática:
Computadores modernos, baseados em processador Pentium IV e superiores. Conceitos; etapas de
processamento; hardware, software e peopleware. Arquitetura, constituição, componentes, características e
funcionamento. Representação binária da informação e unidades de medidas. Componentes de um
computador e periféricos. Vírus de computadores. Redes de computadores: conceitos, tipos e abrangência.
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Topologias lógicas e físicas. Protocolos TCP/IP, DNS, Telnet, FTP e HTTP. Ferramentas Telnet e FTP e
comandos ping e tracert. Componentes de rede de computadores, cabeamento, equipamentos de rede.
Instalação e configuração de placa de rede em estação de trabalho. Sistemas Operacionais Windows NT
Server e Windows 2000 Server. Auditoria. Gerenciamento de usuários, administração de disco,
compartilhamento de recursos, configuração dos serviços de rede no nível corporativo (DHCP, DNS e WINS).
Noções de Banco de Dados. Sistemas operacionais (SO) Unix, Linux e Windows. Instalação e configuração
dos SO Unix, Linux e Windows. Estruturação de diretórios do Unix e Linux (/root, /home, /etc. /lib, /sbin, /usr
etc.). Microsoft Word, Microsoft Excel e Open Office. Internet, correio eletrônico e Word Wide Web.
Manutenção de equipamentos. Comando Linux básico. Instalação e configurações de roteadores. Instalação
Windows 7, 8 e 10. Inserir máquinas no domínio. Instalação de programas. Instalação de impressoras.
Gerenciamento básico AD. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo.
- Técnico de Informática:
Computadores modernos, baseados em processador Pentium IV e superiores. Conceitos; etapas de
processamento; hardware, software e peopleware. Arquitetura, constituição, componentes, características e
funcionamento. Representação binária da informação e unidades de medidas. Componentes de um
computador e periféricos. Vírus de computadores. Redes de computadores: conceitos, tipos e abrangência.
Topologias lógicas e físicas. Protocolos TCP/IP, DNS, Telnet, FTP e HTTP. Ferramentas Telnet e FTP e
comandos ping e tracert. Componentes de rede de computadores, cabeamento, equipamentos de rede.
Instalação e configuração de placa de rede em estação de trabalho. Sistemas Operacionais Windows NT
Server e Windows 2000 Server. Auditoria. Gerenciamento de usuários, administração de disco,
compartilhamento de recursos, configuração dos serviços de rede no nível corporativo (DHCP, DNS e WINS).
Noções de Banco de Dados. Sistemas operacionais (SO) Unix, Linux e Windows. Instalação e configuração
dos SO Unix, Linux e Windows. Estruturação de diretórios do Unix e Linux (/root, /home, /etc. /lib, /sbin, /usr
etc.). Microsoft Word, Microsoft Excel e Open Office. Internet, correio eletrônico e Word Wide Web.
Manutenção de equipamentos. Comando Linux básico. Instalação e configurações de roteadores. Instalação
Windows 7, 8 e 10. Inserir máquinas no domínio. Instalação de programas. Instalação de impressoras.
Gerenciamento básico AD. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo.
- Médico:
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na
Saúde. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas,
discrasias sanguíneas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia
pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar,
tuberculose, sarcoidose, câncer de pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais,
comas, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico,
miastenia, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do
esôfago, esofagites, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreáticos e colônico, doença de Crohn, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, apendicite, obstrução
intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais:
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insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas:
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas
supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia,
acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia.
Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota, lúpus eritematoso sistêmico,
artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem
indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela,
filariose, hanseníase, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste,
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação
compulsória. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.
Emergências médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, queimaduras,
afogamentos, fraturas em geral, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais
peçonhentos. Usos e abusos de substâncias psicoativas. Programa Nacional de Imunização. Normas de
biossegurança. Bioética. Código de Ética Médica. Código de Processo Ético-Profissional. Atualidades
Profissionais. Atribuições do cargo.
- Professor de Matemática:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Sistemas de numeração. Conjuntos. Conjuntos numéricos. Operações:
múltiplos, divisores, Frações. Números decimais. Medidas: área, perímetro, comprimento, capacidade,
volume. Equação, inequação e função de 1º e 2º grau. Porcentagem. Proporcionalidade. Sistema de
equações. Polígonos. Funções e relações: exponencial e logarítima. Progressões (PA e PG). Matrizes.
Determinantes e sistemas lineares. Probabilidade. Polinômios e equações algébricas. Trigonometria no
triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas e planas:
quadrado, retângulo, triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide,
cone; esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. Matemática financeira: juros simples, cálculo do
montante e do principal. Juros compostos: cálculo do montante e do principal. Didática do ensino da
matemática. Noções básicas de informática. Atualidades Profissionais. Atribuições do cargo.

Página 5 de 5

