PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio
do INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal e regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, RESOLVE fazer a Primeira

Retificação do Edital do Concurso Público nº 001/2017 de OSVALDO CRUZ-SP, conforme
segue:

Osvaldo Cruz, 10 de Maio de 2017.

Comissão do Processo Seletivo

I) ONDE SE LÊ:
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Língua Portuguesa -Nível Superior
Interpretação de texto. Intertextualidade. Transposição de Linguagens (interpretação de textos
figurativos: gráficos, tabelas e mapas, linguagem não- verbal x verbal de charges e tiras,
artística x científica). Reconhecimento do gênero e da estrutura textual: narração, dissertação e
descrição; Linguagem verbal e não-verbal. Funções da linguagem: referencial conativa,
emotiva, metalinguística, poética e fática. As relações entre as palavras na frase: aspectos
semânticos, morfológicos e sintáticos. Frase nominal e verbal. Oração e período (simples e
composto). Estudo morfossintático. A articulação das frases no texto: coesão e coerência.
Níveis de linguagem : Linguagem denotativa e linguagem conotativa. Fenômenos semânticos:
sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, ambiguidade. Tempos e
modos verbais. Classes de palavras.
Língua Portuguesa- Nível Médio
: Leitura e Interpretação de texto. Pontuação. Paragrafação. Ortografia. Verbo haver.
Linguagem: conceito e origem. Tempos verbais. Funções da linguagem ( emotiva, expressiva,
referencial, metalinguística, poética e apelativa). Estrutura de Palavras. Formação de Palavras.
Estrangeirismos. Figuras de Linguagem. Ortografia e Acentuação. O léxico da língua: processo
de formação de palavras.( derivação e composição). Classe de palavras: Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral, Pronomes, Verbos, Advérbios., Preposição, Conjunção e Interjeição.
Acentuação e Pontuação. Sintaxe: Frase, Oração e Período. Sujeito e Predicado. Períodos
Simples e Compostos. Colocação Pronominal. Elementos Coesivos. Concordância Verbal e
Nominal. Regência Nominal e Verbal. Crase. Emprego dos verbos.
Língua Portuguesa- Nível Fundamental Completo e Incompleto.
Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Tipos de Frases. Aumentativo e Diminutivo.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Verbo. Compreensão e interpretação de textos verbais e
não verbais. Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da
sequência lógica de frases, acontecimentos, situações. Coesão e coerência. Emprego de S,
SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das
classes gramaticais. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Legislação Nível Superior
Constituição da República Federativa do Brasil: artigos 5° ao 11, artigos 37 ao 41, artigos 194
ao 230. Estatuto da Criança e do Adolescente: artigos 1º ao 18-B, artigos 53 ao 82.
Constituição Estadual – SP atualizada. Lei Orgânica do Município de Osvaldo Cruz- SP. ; Lei
de Responsabilidade Fiscal Federal(LEI COMPLEMENTAR No 101, DE 4 DE MAIO DE 2000).
Estatuto do Servidor Público de Osvaldo Cruz- SP. Políticas públicas federais na saúde,
educação e meio ambiente. Legislação do Servidor Publico do estado de São Paulo
atualizada.
Conhecimentos Gerais Nível Médio e Nível Fundamental Completo e Incompleto.
Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Fundamentos históricos e geográficos do mundo, país, estado de São Paulo e município de
Osvaldo Cruz- SP. Aspectos históricos , geográficos do país ,estado de São Paulo, município
de Osvaldo Cruz- SP O espaço mundial contemporâneo: países centrais e regiões periféricas;
recentes mudanças no mundo atual; conflitos étnico-sociais; globalização; relações
internacionais; Formação econômico-social e espacial: dinâmica e estrutura da população
nacional , estadual e municipal indicadores socioeconômicos; atividades econômicas rurais e
urbanas; complexos regionais; problemas sociais; Desenvolvimento sustentável: problemas
ambientais; ação governamental e da sociedade. Atualidades envolvendo questões sobre
meio ambiente, segurança, campanhas preventivas e educativas, tecnologia, ecologia, política,
economia, educação, arte e cultura. Atualidades relativas ao País, ao Estado de São Paulo e
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ao Município de Osvaldo Cruz- SP. . Processo de formação das cidades do Estado de São
Paulo. Aspectos geográficos, históricos, turísticos, geográficos, econômicos e culturais do
munícipio de Osvaldo Cruz- SP.
Conhecimentos Específicos
Agente da Autoridade de Trânsito
Sistema Nacional de Trânsito. Educação para o trânsito. Sinalização de Transito. Dos veículos:
disposições gerais; da segurança dos veículos; da identificação do veículo; dos veículos em
circulação Internacional; do registro de veículos; do licenciamento. Da condução de escolares.
Da habilitação. Das infrações. Das penalidades. Das medidas administrativas. Dos conceitos e
definições. Dos processos administrativos. O Sistema Municipal de Transportes. Política Nacional de
Trânsito – PNT. Medidas de segurança no trânsito. Habilidades fundamentais para um Agente de trânsito e
transporte. Responsabilidade social com o meio ambiente no trânsito e no transporte. Aspectos gerais da

operação de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Resoluções Contran e seus
respectivos anexos nº 160, 180, 277, 303, 304, 352, 356, 363, 371, 375 e 396. Deliberação
Contran nº 100. Portaria Denatran nº 59. Lei Federal nº 9.503/97.

Bibliotecário
Formação e informação profissional, legislação e ética. Fontes institucionais: centros, serviços
e sistemas de documentação. Processos e técnicas. Organização e administração de
bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções. Planejamento bibliotecário.
Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de documentação.
Classificação decimal de dewey (cdd). Classificação decimal universal (cdu). Catalogação
descritiva aacr2. Indexação, resumos e tesauros: noções básicas. NBR 6023/00. Serviço de
referências. Centro de documentação e o papel do bibliotecário. Utilização e disseminação da
informação. Organização de arquivo. Uso e acesso à base de dados, internet e fontes de
informação on-line. Noções de bibliometria, infometria e cienciometria. A biblioteca no contexto
acadêmico: conceito e funções, missão, estrutura organizacional e operacional. Planejamento,
gestão, organização, controle e avaliação. Projetos, relatórios, manuais de serviço e
procedimento. Princípios, métodos e processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca e
seus serviços. Comunicação: produtos de divulgação. Marketing em unidades de informação.
Ambiente tecnológico: tecnologias da informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico e
documental. Conservação e preservação de documentos. Sistemas de Segurança do acervo.
Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Conservação e restauração de
documentos. Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas. Biblioteca Pública, Biblioteca
Escolar. Biblioteca Universitária. Biblioteca Especializada. Avaliação de coleções. Leis de
incentivo à Cultura: Rouanet, Audiovisual, Mendonça.
Conhecimento do sistema único de saúde - SUS para todos os cargos de médico.
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 373 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos
profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis .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.
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Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS.
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção
de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.
Médico Dermatologista
Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, Dermatite seborreica, Eczema numular,
dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples
crônico. Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo,
Carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase,
Leishmaniose, Blastomicose. Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por
leveduras: candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva
migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco contagioso. Alterações do folículo piloso e das
Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, Hipertricose, Alopecia,
Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase
Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, Necrólise
Epidérmica Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, Lupus. Erupções
bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Dermatite herpetiforme. Alterações da corneificação:
Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. Alterações da pigmentação:
Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação inflamatória, Hiperpigmentação.
Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus displásicos,
lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma,
Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma
Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi.
Médico Ginecologista
Embriologia e malformações genitais. Consulta em ginecologia. Aspectos éticos; alterações
funcionais do ciclo menstrual. Leucorréias e doença inflamatória pélvica. Distopias genitais
planejamento familiar e anticoncepção. Climatério. Rotina do casal estéril. Neoplasia maligna e
benigna do útero, ovários, vulva e mamas. Sangramento uterino anormal. Incontinência
urinária. Propedêutica ginecológica. Doenças sexualmente transmissíveis. Anormalidades na
sexualidade.
Médico Neurologista
Epilepsias. Neurites. Convulsões. Paralisias. Cefaleias. Farmacodinâmica das Drogas
Neuroativas. Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia. Ação de Drogas Ilícitas no SNC.
Traumatismos Cranianos. Doenças Degenerativas. AVCI; AVCH. Neuroanatomia. Sintomas
causados por afecções neurológicas. Afecções neurológicas de etiologia conhecida. Doenças
de origem vascular. Alterações do líquido cerebral e cefalorraquidiano. Trauma. Toco
traumatismos e malformações. Doenças hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos.
Doenças nervosas de etiologia desconhecida. Síndromes neurocutâneas. Afecções dos nervos
cranianos. Afecções dos nervos periféricos. Ataxias e demência. Distúrbios da motilidade.
Afecções da medula. Placa mio neural. Miopatias. Doenças desmielinizantes. Sistema Nervoso
autônomo.Doenças de caráter intermitente ou paroxístico. Doenças sistêmicas. Neurologia do
ambiente. Sono normal e seus distúrbios.
Médico Pediatra
Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do recémnascido à puberdade (adolescência); imunizações(vacinação); alimentação da criança. .
Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância.
Principais doenças cirúrgicas da infância. Distúrbios cardiológicos. Endocardite infecciosa.
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Miocardite. . Distúrbios nutricionais: desidratação aguda por diarréia e vômitos. Desnutrição
proteico-calórica. . Distúrbios respiratórios: bronquiolite. Neonatologia: exame físico e
diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados com o RN normal e de baixo
peso, principais características e morbidades mais comuns do RN normal e do prematuro,
triagem neonatal: “teste do pezinho”, “teste da orelhinha” (teste de emissões otoacústicas),
pesquisa do reflexo vermelho (triagem oftalmológica), desconforto respiratório, distúrbios
metabólicos, icterícia . Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarreia. Diarreia crônica.
Alergia alimentar. Parasitoses intestinais. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: otites;
infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenoidites em crianças. Problemas
hematológicos: anemias carenciais. Anemia aplástica. Anemia falciforme. anemias hemolíticas.
Leucemias; púrpuras. . Problemas neurológicos: meningites;meningoencefalites; convulsões.
Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e
glomerulopatias. Síndrome nefrótica. Refluxo vesico-ureteral. Válvulas da uretra posterior.
Médico Psiquiatra
Fundamentos Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. Delirium, Demência, Transtorno
Amnéstico. Transtornos Relacionados a Substâncias. Esquizofrenia. Outros Transtornos
Psicóticos. Transtornos de Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos Alimentares.
Transtorno de Déficit de Atenção. Legislação referentes ao tema. Reforma psiquiátrica.
Diagnóstico em Psiquiatria. Psicopatologia. Transtornos mentais orgânicos, incluindo
sintomáticos. Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância
psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor
(afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Síndromes
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de
personalidade e de comportamento em adultos. Transtornos emocionais e de comportamento
com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Psicogeriatria. Psicofarmacologia
e psicofarmacoterapia. Tratamentos biológicos em psiquiatria. Emergências psiquiátricas.
Psiquiatria de ligação.
Médico do Trabalho
Agravos à saúde do trabalhador. Método epidemiológico aplicado à saúde e segurança
ocupacional. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. Antropometria
e planejamento do posto de trabalho. Análise ergonômica de atividades. Prevenção da
sobrecarga de trabalho em linhas de produção. Prevenção de distúrbios relacionados ao
trabalho. Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. Relações entre saúde ambiental e
ocupacional. Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. Gestão ambiental e
proteção dos trabalhadores. Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de
políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. Medidas de exposição no local
de trabalho. Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Noções de
fisiologia do trabalho. Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses,
surdez e outras). Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho com diagnóstico
diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho (incluindo reumatológicas, crônicodegenerativas, neurológicas). Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool
e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes
químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à saúde.
Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga
de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias,
automação e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de
cronobiologia. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Avaliação e controle de riscos
ligados ao ambiente de trabalho. Acompanhamento médico de portadores de doenças
crônicas em medicina do trabalho. Avaliação de incapacidade laborativa e processos de
reabilitação profissional.
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Professor de Educação Básica II- PEB (Inglês)
Língua Inglesa: Compreensão e produção de gêneros textuais diversos em língua inglesa.
Abordagem comunicativa. Abordagem lexical. Abordagem reflexiva. Intercultural idade e
interdisciplinaridade no ensino de inglês. Competências para ensinar e aprender língua inglesa.
Avaliação do processo ensino aprendizagem e de seus atores. Interação em sala de aula e
valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno. Conceito de letramento: aplicações
ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/inglês, entre as quais: leitura como letramento,
comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Gramática: Fonética e
fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário. Compreensão e produção de gêneros
textuais diversos.
Monitor de Apoio ás Atividades Esportivas
Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental – educação física. Histórico e
conceitos da Educação Física. Função Social da disciplina de Educação Física.
Psicomotricidade. Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuropsicomotor.
Atividades Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física.
Condicionamento físico, metodologia, organização e pedagogia - Esporte e Inclusão de alunos
portadores de deficiência na Educação Física Escolar. Esporte Escolar e Educação em valores
éticos. Treinamento Esportivo na Escola. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica.
Fisiologia do esforço. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação
Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. Educação
Física Escolar. O jogo: características sócias afetivas, motoras e cognitivas. Jogos
cooperativos. Treinamento Esportivo na Escola. Metodologia do ensino dos jogos esportivos.
Jogos desportivos nas instituições escolares: voleibol, basquete, futsal, handebol e atletismo.
Monitor de Apoio Pedagógico
A criança e a Educação Infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. Planejamento na Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na
educação infantil: as brincadeiras e as interações. O cuidar e o educar na Educação Infantil.
Avaliação na educação infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. O
cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Os
elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e
avaliação escolar). Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na
psicologia histórico-cultural. Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6
anos, referente à saúde, alimentação e higiene. A brincadeira de papéis sociais e formação da
personalidade. Fundamentação Pedagógica e Psicológica da Educação. Aspecto políticos da
educação brasileira. Organização do trabalho pedagógico, com ênfase no projeto político
pedagógico e em planejamento de ensino. Teorias pedagógicas e sua articulação com as
metodologias de ensino. Docentes – saberes e prática educativa. A função social da escola.
Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais. As bases empíricas,
metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem. Contribuições de
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e pedagogia.
Monitor de Apoio à Educação Inclusiva.
Definição de Escola Inclusiva. Alunos com deficiência de acordo com a legislação vigente.
Distrofia muscular. Educação especial como garantia dos serviços de apoio especializado na
escola. Como deve ser a oferta do atendimento educacional especializado nas redes de
ensino. Deficiência auditiva. Deficiência mental. Estimulação precoce na educação inclusiva.
Materiais adaptados. Autismo. Legislação sobre Inclusão no Brasil, Estado e Município. A
Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira. A escolarização dos diferentes:
os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem materialidade. Os
recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais.
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Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola
pública. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Técnico Desportivo (Atletismo)
História do Atletismo . O atletismo como elemento cultural. As provas oficiais do atletismo. O
atletismo como meio educativo. O atletismo como conteúdo da Educação Física. Aspectos
pedagógicos do atletismo na escola. A importância dos jogos, brincadeiras e materiais
adaptados. Regras básicas: Corridas. Saltos. Lançamento. Conceitos gerais do ensino e prática
de modalidades esportivas coletivas e individuais: técnicas; táticas; regras. Metodologia para o
ensino do esporte: treinamento analítico, global ou situacional. Organização de eventos esportivos.
Elaboração e desenvolvimento de projetos e regulamentos de competições desportivas. Princípios
de atendimento preventivo e de urgência: identificação de sinais vitais e sintomas para atendimento
de urgência; imobilização; transporte. Postura e ergonomia na atividade física. Os aspectos
fisiológicos e neuromotores do movimento humano. Efeitos da atividade física e do exercício físico
na prevenção primária de doenças crônicas degenerativas e obesidade. Teste ergométrico e
ergoespirométrico: importância, princípios e interpretação das variáveis analisadas. Conceitos e
conhecimentos elementares de biologia, fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia, medidas e
avaliações das qualidades físicas, do risco cardiovascular e ortopédico, antropométrica e postural.
II) LEIA – SE:

Língua Portuguesa -Nível Superior
Interpretação de texto. Intertextualidade. Transposição de Linguagens (interpretação de textos
figurativos: gráficos, tabelas e mapas, linguagem não- verbal x verbal de charges e tiras,
artística x científica). Reconhecimento do gênero e da estrutura textual: narração, dissertação e
descrição; Linguagem verbal e não-verbal. Funções da linguagem: referencial conativa,
emotiva, metalinguística, poética e fática. As relações entre as palavras na frase: aspectos
semânticos, morfológicos e sintáticos. Frase nominal e verbal. Oração e período (simples e
composto). Estudo morfossintático. A articulação das frases no texto: coesão e coerência.
Níveis de linguagem : Linguagem denotativa e linguagem conotativa. Fenômenos semânticos:
sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, ambiguidade. Tempos e
modos verbais. Classes de palavras.
Língua Portuguesa- Nível Médio
Leitura e Interpretação de texto. Pontuação. Paragrafação. Ortografia. Verbo haver.
Linguagem: conceito e origem. Tempos verbais. Funções da linguagem ( emotiva, expressiva,
referencial, metalinguística, poética e apelativa). Estrutura de Palavras. Formação de Palavras.
Estrangeirismos. Figuras de Linguagem. Ortografia e Acentuação. O léxico da língua: processo
de formação de palavras.( derivação e composição). Classe de palavras: Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral, Pronomes, Verbos, Advérbios., Preposição, Conjunção e Interjeição.
Acentuação e Pontuação. Sintaxe: Frase, Oração e Período. Sujeito e Predicado. Períodos
Simples e Compostos. Colocação Pronominal. Elementos Coesivos. Concordância Verbal e
Nominal. Regência Nominal e Verbal. Crase. Emprego dos verbos.Língua Portuguesa- Nível
Fundamental Completo e Incompleto.Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Tipos de
Frases. Aumentativo e Diminutivo. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Verbo. Compreensão
e interpretação de textos verbais e não verbais. Tipologia textual. Significação literal e
contextual de palavras. Estabelecimento da sequência lógica de frases, acontecimentos,
situações. Coesão e coerência. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das classes gramaticais. Pontuação.
Concordância nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação.
Emprego de tempos e modos verbais.
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Legislação Nível Superior
Constituição da República Federativa do Brasil: artigos 5° ao 11, artigos 37 ao 41, artigos 194
ao 230. Estatuto da Criança e do Adolescente: artigos 1º ao 18-B, artigos 53 ao 82.
Constituição Estadual – SP atualizada. Lei Orgânica do Município de Osvaldo Cruz- SP. ; Lei
de Responsabilidade Fiscal Federal(LEI COMPLEMENTAR No 101, DE 4 DE MAIO DE 2000).
Estatuto do Servidor Público de Osvaldo Cruz- SP. Políticas públicas federais na saúde,
educação e meio ambiente. Legislação do Servidor Publico do estado de São Paulo
atualizada.
Conhecimentos Gerais Nível Médio e Nível Fundamental Completo e Incompleto.
Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Fundamentos históricos e geográficos do mundo, país, estado de São Paulo e município de
Osvaldo Cruz- SP. Aspectos históricos , geográficos do país ,estado de São Paulo, município
de Osvaldo Cruz- SP O espaço mundial contemporâneo: países centrais e regiões periféricas;
recentes mudanças no mundo atual; conflitos étnico-sociais; globalização; relações
internacionais; Formação econômico-social e espacial: dinâmica e estrutura da população
nacional , estadual e municipal indicadores socioeconômicos; atividades econômicas rurais e
urbanas; complexos regionais; problemas sociais; Desenvolvimento sustentável: problemas
ambientais; ação governamental e da sociedade. Atualidades envolvendo questões sobre
meio ambiente, segurança, campanhas preventivas e educativas, tecnologia, ecologia, política,
economia, educação, arte e cultura. Atualidades relativas ao País, ao Estado de São Paulo e
ao Município de Osvaldo Cruz- SP. . Processo de formação das cidades do Estado de São
Paulo. Aspectos geográficos, históricos, turísticos, geográficos, econômicos e culturais do
munícipio de Osvaldo Cruz- SP.
Conhecimentos Específicos
Agente da Autoridade de Trânsito
Sistema Nacional de Trânsito. Educação para o trânsito. Sinalização de Transito. Dos veículos:
disposições gerais; da segurança dos veículos; da identificação do veículo; dos veículos em
circulação Internacional; do registro de veículos; do licenciamento. Da condução de escolares.
Da habilitação. Das infrações. Das penalidades. Das medidas administrativas. Dos conceitos e
definições. Dos processos administrativos. O Sistema Municipal de Transportes. Política
Nacional de Trânsito – PNT. Medidas de segurança no trânsito. Habilidades fundamentais
para um Agente de trânsito e transporte. Responsabilidade social com o meio ambiente no
trânsito e no transporte. Aspectos gerais da operação de trânsito. Normas gerais de circulação
e conduta. Resoluções Contran e seus respectivos anexos nº 160, 180, 277, 303, 304, 352,
356, 363, 371, 375 e 396. Deliberação Contran nº 100. Portaria Denatran nº 59. Lei Federal nº
9.503/97.

Bibliotecário
Formação e informação profissional, legislação e ética. Fontes institucionais: centros, serviços
e sistemas de documentação. Processos e técnicas. Organização e administração de
bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções. Planejamento bibliotecário.
Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de documentação.
Classificação decimal de dewey (cdd). Classificação decimal universal (cdu). Catalogação
descritiva aacr2. Indexação, resumos e tesauros: noções básicas. NBR 6023/00. Serviço de
referências. Centro de documentação e o papel do bibliotecário. Utilização e disseminação da
informação. Organização de arquivo. Uso e acesso à base de dados, internet e fontes de
informação on-line. Noções de bibliometria, infometria e cienciometria. A biblioteca no contexto
acadêmico: conceito e funções, missão, estrutura organizacional e operacional. Planejamento,
gestão, organização, controle e avaliação. Projetos, relatórios, manuais de serviço e
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procedimento. Princípios, métodos e processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca e
seus serviços. Comunicação: produtos de divulgação. Marketing em unidades de informação.
Ambiente tecnológico: tecnologias da informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico e
documental. Conservação e preservação de documentos. Sistemas de Segurança do acervo.
Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Conservação e restauração de
documentos. Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas. Biblioteca Pública, Biblioteca
Escolar. Biblioteca Universitária. Biblioteca Especializada. Avaliação de coleções. Leis de
incentivo à Cultura: Rouanet, Audiovisual, Mendonça.
Fiscal de Rendas Municipais
Taxas. , Impostos. Emolumentos. Fato Gerador. Isenção dos contribuintes. Responsabilidade
tributária. Lei 8666/93. Contribuição de Melhoria. Hierarquia. Código de Postura Municipal.
Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal. Constituição Federal. Noções básicas
de informática. Noções básicas de atendimento ao público. Regulamentação de obras
:registros, documentação de habilitação para execução de Obras. Contabilidade Pública. Plano
de Contas. Orçamento. Receita e Despesa Pública. Demonstrações Contábeis. Balanço Geral.
Sistemas de Controle Interno e Externo. Gestão Fiscal. Componentes do patrimônio: Ativo,
passivo e patrimônio líquido .Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. Aspectos
contábeis, fiscais e legais da reestruturação social. Contribuições para a Seguridade Social.
Tipos de impostos: Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Diretos e Indiretos. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ajuste Fiscal. Contas Públicas – Déficit Público. Resultado nominal e
operacional; Necessidades de financiamento do setor público
Conhecimento do sistema único de saúde - SUS para todos os cargos de médico.
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 373 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos
profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis .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.
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS.
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção
de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.
Médico Dermatologista
Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, Dermatite seborreica, Eczema numular,
dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples
crônico. Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo,
Carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase,
Leishmaniose, Blastomicose. Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por
leveduras: candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva
migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco contagioso. Alterações do folículo piloso e das
Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, Hipertricose, Alopecia,
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Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase
Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, Necrólise
Epidérmica Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, Lupus. Erupções
bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Dermatite herpetiforme. Alterações da corneificação:
Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. Alterações da pigmentação:
Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação inflamatória, Hiperpigmentação.
Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus displásicos,
lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma,
Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma
Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi.
Médico Ginecologista
Embriologia e malformações genitais. Consulta em ginecologia. Aspectos éticos; alterações
funcionais do ciclo menstrual. Leucorréias e doença inflamatória pélvica. Distopias genitais
planejamento familiar e anticoncepção. Climatério. Rotina do casal estéril. Neoplasia maligna e
benigna do útero, ovários, vulva e mamas. Sangramento uterino anormal. Incontinência
urinária. Propedêutica ginecológica. Doenças sexualmente transmissíveis. Anormalidades na
sexualidade.
Médico Neurologista
Epilepsias. Neurites. Convulsões. Paralisias. Cefaleias. Farmacodinâmica das Drogas
Neuroativas. Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia. Ação de Drogas Ilícitas no SNC.
Traumatismos Cranianos. Doenças Degenerativas. AVCI; AVCH. Neuroanatomia. Sintomas
causados por afecções neurológicas. Afecções neurológicas de etiologia conhecida. Doenças
de origem vascular. Alterações do líquido cerebral e cefalorraquidiano. Trauma. Toco
traumatismos e malformações. Doenças hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos.
Doenças nervosas de etiologia desconhecida. Síndromes neurocutâneas. Afecções dos nervos
cranianos. Afecções dos nervos periféricos. Ataxias e demência. Distúrbios da motilidade.
Afecções da medula. Placa mio neural. Miopatias. Doenças desmielinizantes. Sistema Nervoso
autônomo.Doenças de caráter intermitente ou paroxístico. Doenças sistêmicas. Neurologia do
ambiente. Sono normal e seus distúrbios.
Médico Pediatra
Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do recémnascido à puberdade (adolescência); imunizações(vacinação); alimentação da criança. .
Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância.
Principais doenças cirúrgicas da infância. Distúrbios cardiológicos. Endocardite infecciosa.
Miocardite. . Distúrbios nutricionais: desidratação aguda por diarréia e vômitos. Desnutrição
proteico-calórica. . Distúrbios respiratórios: bronquiolite. Neonatologia: exame físico e
diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados com o RN normal e de baixo
peso, principais características e morbidades mais comuns do RN normal e do prematuro,
triagem neonatal: “teste do pezinho”, “teste da orelhinha” (teste de emissões otoacústicas),
pesquisa do reflexo vermelho (triagem oftalmológica), desconforto respiratório, distúrbios
metabólicos, icterícia . Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarreia. Diarreia crônica.
Alergia alimentar. Parasitoses intestinais. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: otites;
infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenoidites em crianças. Problemas
hematológicos: anemias carenciais. Anemia aplástica. Anemia falciforme. anemias hemolíticas.
Leucemias; púrpuras. . Problemas neurológicos: meningites;meningoencefalites; convulsões.
Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e
glomerulopatias. Síndrome nefrótica. Refluxo vesico-ureteral. Válvulas da uretra posterior.
Médico Psiquiatra
Fundamentos Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. Delirium, Demência, Transtorno
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Amnéstico. Transtornos Relacionados a Substâncias. Esquizofrenia. Outros Transtornos
Psicóticos. Transtornos de Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos Alimentares.
Transtorno de Déficit de Atenção. Legislação referentes ao tema. Reforma psiquiátrica.
Diagnóstico em Psiquiatria. Psicopatologia. Transtornos mentais orgânicos, incluindo
sintomáticos. Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância
psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor
(afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Síndromes
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de
personalidade e de comportamento em adultos. Transtornos emocionais e de comportamento
com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Psicogeriatria. Psicofarmacologia
e psicofarmacoterapia. Tratamentos biológicos em psiquiatria. Emergências psiquiátricas.
Psiquiatria de ligação.
Médico do Trabalho
Agravos à saúde do trabalhador. Método epidemiológico aplicado à saúde e segurança
ocupacional. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. Antropometria
e planejamento do posto de trabalho. Análise ergonômica de atividades. Prevenção da
sobrecarga de trabalho em linhas de produção. Prevenção de distúrbios relacionados ao
trabalho. Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. Relações entre saúde ambiental e
ocupacional. Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. Gestão ambiental e
proteção dos trabalhadores. Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de
políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. Medidas de exposição no local
de trabalho. Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Noções de
fisiologia do trabalho. Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses,
surdez e outras). Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho com diagnóstico
diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho (incluindo reumatológicas, crônicodegenerativas, neurológicas). Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool
e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes
químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à saúde.
Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga
de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias,
automação e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de
cronobiologia. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Avaliação e controle de riscos
ligados ao ambiente de trabalho. Acompanhamento médico de portadores de doenças
crônicas em medicina do trabalho. Avaliação de incapacidade laborativa e processos de
reabilitação profissional.

Professor de Educação Básica II- PEB (Inglês)
Língua Inglesa: Compreensão e produção de gêneros textuais diversos em língua inglesa.
Abordagem comunicativa. Abordagem lexical. Abordagem reflexiva. Intercultural idade e
interdisciplinaridade no ensino de inglês. Competências para ensinar e aprender língua inglesa.
Avaliação do processo ensino aprendizagem e de seus atores. Interação em sala de aula e
valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno. Conceito de letramento: aplicações
ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/inglês, entre as quais: leitura como letramento,
comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Gramática: Fonética e
fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário. Compreensão e produção de gêneros
textuais diversos.
Monitor de Apoio ás Atividades Esportivas
Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental – educação física. Histórico e
conceitos da Educação Física. Função Social da disciplina de Educação Física.
Psicomotricidade. Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuropsicomotor.
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Atividades Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física.
Condicionamento físico, metodologia, organização e pedagogia - Esporte e Inclusão de alunos
portadores de deficiência na Educação Física Escolar. Esporte Escolar e Educação em valores
éticos. Treinamento Esportivo na Escola. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica.
Fisiologia do esforço. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação
Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. Educação
Física Escolar. O jogo: características sócias afetivas, motoras e cognitivas. Jogos
cooperativos. Treinamento Esportivo na Escola. Metodologia do ensino dos jogos esportivos.
Jogos desportivos nas instituições escolares: voleibol, basquete, futsal, handebol e atletismo.
Monitor de Apoio Pedagógico
A criança e a Educação Infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. Planejamento na Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na
educação infantil: as brincadeiras e as interações. O cuidar e o educar na Educação Infantil.
Avaliação na educação infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. O
cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Os
elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e
avaliação escolar). Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na
psicologia histórico-cultural. Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6
anos, referente à saúde, alimentação e higiene. A brincadeira de papéis sociais e formação da
personalidade. Fundamentação Pedagógica e Psicológica da Educação. Aspecto políticos da
educação brasileira. Organização do trabalho pedagógico, com ênfase no projeto político
pedagógico e em planejamento de ensino. Teorias pedagógicas e sua articulação com as
metodologias de ensino. Docentes – saberes e prática educativa. A função social da escola.
Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais. As bases empíricas,
metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem. Contribuições de
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e pedagogia.
Monitor de Apoio à Educação Inclusiva.
Definição de Escola Inclusiva. Alunos com deficiência de acordo com a legislação vigente.
Distrofia muscular. Educação especial como garantia dos serviços de apoio especializado na
escola. Como deve ser a oferta do atendimento educacional especializado nas redes de
ensino. Deficiência auditiva. Deficiência mental. Estimulação precoce na educação inclusiva.
Materiais adaptados. Autismo. Legislação sobre Inclusão no Brasil, Estado e Município. A
Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira. A escolarização dos diferentes:
os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem materialidade. Os
recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais.
Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola
pública. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Técnico Desportivo – Modalidade em Atletismo
História do Atletismo . O atletismo como elemento cultural. As provas oficiais do atletismo. O
atletismo como meio educativo. O atletismo como conteúdo da Educação Física. Aspectos
pedagógicos do atletismo na escola. A importância dos jogos, brincadeiras e materiais
adaptados. Regras básicas: Corridas. Saltos. Lançamento. Conceitos gerais do ensino e
prática de modalidades esportivas coletivas e individuais: técnicas; táticas; regras. Metodologia
para o ensino do esporte: treinamento analítico, global ou situacional. Organização de eventos
esportivos. Elaboração e desenvolvimento de projetos e regulamentos de competições
desportivas. Princípios de atendimento preventivo e de urgência: identificação de sinais vitais e
sintomas para atendimento de urgência; imobilização; transporte. Postura e ergonomia na
atividade física. Os aspectos fisiológicos e neuromotores do movimento humano. Efeitos da
atividade física e do exercício físico na prevenção primária de doenças crônicas degenerativas
e obesidade. Teste ergométrico e ergoespirométrico: importância, princípios e interpretação
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das variáveis analisadas. Conceitos e conhecimentos elementares de biologia, fisiologia,
anatomia, biomecânica, cinesiologia, medidas e avaliações das qualidades físicas, do risco
cardiovascular e ortopédico, antropométrica e postural.

I) ONDE SE LÊ:

ANEXO IV
Prova Objetiva para todos os Cargos, Quantidade de Questões e Pontuação.

CARGOS

Ensino
Fundamental
Incompleto
Total
CARGOS

Ensino
Fundamental
Incompleto
Total
CARGOS

Ensino Médio
Total
CARGOS

Ensino Médio
Agente
da
Autoridade de
Trânsito

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10

5,0
5,0

50
50

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10

5,0
5,0

50
50

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10
20

5,0
5,0

50
50
100

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Específicos

5
10
10

4,0
4,0
4,0

20
40
40

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
DISCIPLINA/CONTEÚDO

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
DISCIPLINA/CONTEÚDO

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

Total
CARGOS

Ensino
Superior
Total

100

100

25

100

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Específicos

5
10
10
25

4,0
4,0
4,0

20
40
40
100
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II) LEIA – SE:

ANEXO IV
Prova Objetiva para todos os Cargos, Quantidade de Questões e Pontuação.

CARGOS

Ensino
Fundamental
Incompleto
Total
CARGOS

Ensino
Fundamental
Completo
Total
CARGOS

Ensino Médio
Total
CARGOS

Ensino Médio
Agente
da
Autoridade de
Trânsito

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10

5,0
5,0

50
50

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10

5,0
5,0

50
50

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

10
10
20

5,0
5,0

50
50
100

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Específicos

5
10
10

4,0
4,0
4,0

20
40
40

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
DISCIPLINA/CONTEÚDO

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
DISCIPLINA/CONTEÚDO

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

Total
CARGOS

Ensino
Superior
Total

100

100

25

100

DISCIPLINA/CONTEÚDO

QUANTIDADES DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL

Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Específicos

5
10
10
25

4,0
4,0
4,0

20
40
40
100
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