
 

PLANO de ESTUDO – LISTA DE CONTEÚDOS 
CONCURSO 2021 PREFEITURA de BACABAL – MA 

Elaborado por CastroDigital.com.br 
Versão 3.0 em 23/01/2021 (LEIA o aviso no rodapé deste documento) 

 

AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – ESCOLARIDADE: 
Ensino Fundamental 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
MATEMÁTICA: Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistema de numeração. Múltiplos e divisores. Operações com 
números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples. Noções de 
lógica. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Relações Humanas/interpessoal; Comunicação 
Interpessoal; Característica de um bom atendimento; Postura Profissional; Integração; 
Empatia; Capacidade de ouvir; Argumentação Flexível. Noções básicas de saúde e 
segurança do trabalho: o gás de cozinha. Habilidades manuais no desempenho das 
tarefas: sequência correta das operações. Utilização, manuseio e conservação de 
ferramentas, utensílios, equipamentos e eletrodomésticos. Noções básicas de higiene: 
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados pessoais na manipulação de objetos de 
limpeza e manutenção. Reaproveitamento de alimentos. Estocagem dos alimentos. 
Conservação e validade dos alimentos. Conservação e manutenção do prédio escolar. 
Materiais utilizados na limpeza em geral. Noções básicas de limpeza de prédios públicos. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Motorista Categoria B ou D – ESCOLARIDADE: Ensino 
Fundamental 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
MATEMÁTICA: Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistema de numeração. Múltiplos e divisores. Operações com 
números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples. Noções de 
lógica. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Lei do Código de Trânsito Brasileiro (e suas alterações): 
conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e 
conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, 
estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) 
para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e 
condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação 
do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. 
O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais. 
Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: 
conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Tipos de 
atenção, Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. 
Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. Equipamentos de 
segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de 
colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. 
Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica 
(gasolina, etanol e diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e 
anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de 
lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de 
transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e 
rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Vigia – ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
MATEMÁTICA: Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistema de numeração. Múltiplos e divisores. Operações com 
números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples. Noções de 
lógica. 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e 
irregularidades verificadas no turno do serviço de segurança; Segurança no trabalho; 
Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; Conhecimento Básico da 
Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; 
Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com 
os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética 
Profissional. Direitos e deveres do servidor público. Telefones públicos de emergência: 
Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Agente Administrativo – ESCOLARIDADE: Ensino Médio 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
INFORMÁTICA: Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de 
dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Códigos maliciosos (Malware) e 
ferramentas de proteção (Antimalware); MS Windows 7; Editores de textos: LibreOffice 
Writer 5.1.4 e MS Word 2010; Planilhas eletrônicas: LibreOfficeCalc 5.1.4 e MS Excel 
2010. Internet: Conceitos básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla 
Firefox 47.0.1, Google Chrome Versão 53.0.2785; Conceito e uso de e-mail; Busca na 
web. ATENÇÃO: caso algum software desta lista tenha uma versão mais recente, 
considere também estudar esta versão. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Administração Pública. Legislação Administrativa. 
Administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Atos administrativos. Princípios e 
poderes da Administração Pública. Serviços e Servidores Públicos. Objetivos, desafios e 
características da administração de recursos humanos. Análise e descrição de cargos. 
Treinamento e desenvolvimento de pessoal. Contratos administrativos. Orçamento 
Público. Contabilidade Geral. Gestão de Materiais. Guarda e armazenagem de materiais. 
Gestão de estoques. Ética, Moral e Transparência na Administração Pública. Redação 
Oficial. Comunicação Escrita e Oral. Interpretação de leis e normas administrativas. 
Documentos e Modelos. Documentação e Arquivo. Gestão da Informação e Arquivística. 
Gestão de Tecnologia da Informação. Conceitos de tecnologia da informação. Conceitos e 
gerenciamento de dados. Organização do Trabalho. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Agente Fiscal Tributário – ESCOLARIDADE: Ensino Médio 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
INFORMÁTICA: Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de 
dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Códigos maliciosos (Malware) e 
ferramentas de proteção (Antimalware); MS Windows 7; Editores de textos: LibreOffice 
Writer 5.1.4 e MS Word 2010; Planilhas eletrônicas: LibreOfficeCalc 5.1.4 e MS Excel 
2010. Internet: Conceitos básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla 
Firefox 47.0.1, Google Chrome Versão 53.0.2785; Conceito e uso de e-mail; Busca na 
web. ATENÇÃO: caso algum software desta lista tenha uma versão mais recente, 
considere também estudar esta versão. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: sem conteúdo, pois a banca não publicou nenhum 
concurso recente com este cargo. Sugerimos para este cargo estudar DIREITO 
TRIBUTÁRIO: Sistema Tributário Nacional: previsão constitucional; atribuição e 
competência tributária, princípios constitucionais tributários, limitações ao poder de 
tributar. Matérias reservadas à previsão por lei complementar. Receitas Públicas. Tributos 
de competência da União. Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal. 
Tributos de competência dos Municípios. Os impostos em espécie. Repartição das 
receitas tributárias: receita da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
Receitas dos Estados distribuídas aos Municípios. Tratados e convenções internacionais. 
Legislação tributária: lei complementar, lei ordinária, lei delegada; decretos legislativos, 
resoluções do Senado Federal; atos normativos de autoridades administrativas: decretos 
e despachos normativos do executivo, resoluções administrativas, portarias, decisões 
administrativas. Métodos de interpretação. Vigência, aplicação, interpretação e integração 
da legislação tributária. Interpretações sistemática, teleológica e outras. As normas do 
Código Tributário Nacional. Tributo: definição e espécies. Impostos, taxas, contribuição de 
melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Obrigação tributária: 
principal e acessória: conceito. Aspecto objetivo: fato gerador, hipótese de incidência 
tributária: incidência e não incidência, isenção, imunidade, domicílio tributário. Aspecto 
subjetivo: competência tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária; sujeito passivo: 
contribuinte e responsável; responsabilidade solidária, responsabilidade de terceiros, 
responsabilidade por infrações; substituição tributária. Elemento valorativo: base de 
cálculo, alíquota. Crédito tributário: lançamento: efeitos e modalidades. Suspensão, 
extinção e exclusão do crédito tributário. Função socioeconômica dos tributos. Sonegação 
Fiscal. Importância dos documentos fiscais. Administração tributária: fiscalização, 
regulamentação, competência, limites, procedimentos. Dívida ativa: certidão negativa. 
Repetição de indébito. Informações e sigilo fiscal. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Cuidador Especial – ESCOLARIDADE: Ensino Médio e curso 
específico de cuidador de crianças 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
INFORMÁTICA: Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de 
dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Códigos maliciosos (Malware) e 
ferramentas de proteção (Antimalware); MS Windows 7; Editores de textos: LibreOffice 
Writer 5.1.4 e MS Word 2010; Planilhas eletrônicas: LibreOfficeCalc 5.1.4 e MS Excel 
2010. Internet: Conceitos básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla 
Firefox 47.0.1, Google Chrome Versão 53.0.2785; Conceito e uso de e-mail; Busca na 
web. ATENÇÃO: caso algum software desta lista tenha uma versão mais recente, 
considere também estudar esta versão. 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Cuidados essenciais com a criança: alimentação, 
repouso, higiene e proteção. Noções de puericultura. Conceitos de educar e cuidar. 
Gêneros literários infantis: principais autores brasileiros de histórias infantis. O 
desenvolvimento emocional, motor e físico das crianças. Construção da Identidade e 
desenvolvimento da autoestima. A Importância dos limites: como tratá-los. O trabalho 
com a pluralidade cultural na educação infantil. Conceito de Brinquedoteca. Noções de 
primeiros socorros relacionados a crianças. Tipos de recreações pedagógicas. 
Atividades recreativas: jogos e brincadeiras infantis. Ludicidade na educação infantil. 
Importância do brincar. Brinquedos e brincadeiras adequadas para cada faixa etária. 
Construção social e desenvolvimento cognitivo através da brincadeira. Função da 
música na percepção e no desenvolvimento do esquema corporal infantil. Noções de 
cuidados para crianças com necessidades educativas especiais. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Técnico de Enfermagem – ESCOLARIDADE: Curso Técnico em 
Enfermagem 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
INFORMÁTICA: Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de 
dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Códigos maliciosos (Malware) e 
ferramentas de proteção (Antimalware); MS Windows 7; Editores de textos: LibreOffice 
Writer 5.1.4 e MS Word 2010; Planilhas eletrônicas: LibreOfficeCalc 5.1.4 e MS Excel 
2010. Internet: Conceitos básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla 
Firefox 47.0.1, Google Chrome Versão 53.0.2785; Conceito e uso de e-mail; Busca na 
web. ATENÇÃO: caso algum software desta lista tenha uma versão mais recente, 
considere também estudar esta versão. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde – SUS. Parâmetros pertinentes a 
Saúde da Família. Educação para Saúde. Humanização da assistência. Lei n° 8.080 de 
19/09/90, Lei de n° 8.142 de 28/12/90, 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 de saúde –SUS Ações básicas em saúde coletiva –PSF. 
Indicadores epidemiológicos. Biossegurança nas ações em saúde. Vigilância 
epidemiológica. Preparação e acompanhamento do paciente na realização de exame 
diagnóstico. Posições para exames. Sinais vitais e medidas antropométricas. Controle 
Hídrico e Diurese. Técnicas de higiene, conforto e segurança do paciente. Cuidados de 
enfermagem ao paciente em situação de urgência e emergência. Princípios de preparo e 
administração de medicamentos pelas diversas vias. Procedimentos por via respiratória. 
Manuseio de equipamentos e materiais esterilizados. Prontuário e anotações de 
enfermagem. Cuidados com lesões cutâneas. Assistência de enfermagem em clínica 
médica. Assistência de enfermagem ao paciente idoso. Cuidados de enfermagem a 
pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré, trans e pós-operatórios das 
cirurgias gerais. Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos mentais. 
Aleitamento materno. Cuidados com o RN. Agravos sociais à criança e ao adolescente de 
violência e abandono. Notificação das doenças transmissíveis: prevenção e controle. 
Legislação Ética profissional e relações humanas. Curativos: potencial de contaminação e 
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica 
medicamentosa, noções de farmacoterapia. Condutas do Técnico de Enfermagem na 
Saúde Mental. Intervenções, sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Tipos de doenças e prevenções, dosagens, aplicação, Esterilização de Material. Saúde da 
Mulher Planejamento familiar, gestação (pré-natal), parto e puerpério, prevenção do 
câncer de colo e mamas. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Registros de 
Enfermagem e ocorrências no serviço: implicações legais e éticas. Processamento de 
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artigos hospitalares: limpeza, desinfecção e esterilização. Tratamento e prevenção de 
feridas. Imunização: aplicação, transporte, armazenamento e conservação de vacinas. 
Assistência de enfermagem na saúde da mulher. Programa Nacional de Imunização 
(PNI). 
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publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Técnico de Radiologia – ESCOLARIDADE: Curso Técnico em 
Radiologia 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples 
 
INFORMÁTICA: Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de armazenamento de 
dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Códigos maliciosos (Malware) e 
ferramentas de proteção (Antimalware); MS Windows 7; Editores de textos: LibreOffice 
Writer 5.1.4 e MS Word 2010; Planilhas eletrônicas: LibreOfficeCalc 5.1.4 e MS Excel 
2010. Internet: Conceitos básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla 
Firefox 47.0.1, Google Chrome Versão 53.0.2785; Conceito e uso de e-mail; Busca na 
web. ATENÇÃO: caso algum software desta lista tenha uma versão mais recente, 
considere também estudar esta versão. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou 
nenhum concurso recente com este cargo. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Professor de Educação Infantil – ESCOLARIDADE: Magistério 
OU Licenciatura em Pedagogia 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição Federal. Capítulo III Da Educação, da 
Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei nº 9.394/1996 e suas alterações (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Plano Nacional de Educação - PNE 2014-
2024). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Lei nº 
8.069/1990 e suas alterações -Título II Capítulo IV (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Bacabal - MA. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Desenvolvimento infantil: aspectos comportamentais, 
físicos, afetivos, cognitivos e sociais. Aprendizagem na infância. Dificuldades de 
aprendizagem. Profissional da Educação Infantil. Acolhimento e adaptação escolar. 
Educar e cuidar. Planejamento da ação educativa. Currículo na Educação Infantil. 
Avaliação na Educação Infantil. Rotina e organização dos tempos e dos espaços na 
escola infantil. Brincar na escola infantil. Documentação pedagógica: observação, 
registros e avaliação. Educação especial na perspectiva da Educação inclusiva. 
Tecnologia assistiva. Jornada escolar. Relação escola, família e comunidade. Projeto 
Político Pedagógico. Segurança no ambiente escolar. Teorias educacionais e concepções 
pedagógicas. Base Nacional Comum Curricular. Plano Nacional de Educação. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parâmetros 
Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://castrodigital.com.br/


 

PLANO de ESTUDO – LISTA DE CONTEÚDOS 
CONCURSO 2021 PREFEITURA de BACABAL – MA 

Elaborado por CastroDigital.com.br 
Versão 3.0 em 23/01/2021 (LEIA o aviso no rodapé deste documento) 

 

AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Professor do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental – 
ESCOLARIDADE: Magistério OU Licenciatura em Pedagogia 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição Federal. Capítulo III Da Educação, da 
Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei nº 9.394/1996 e suas alterações (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Plano Nacional de Educação - PNE 2014-
2024). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Lei nº 
8.069/1990 e suas alterações -Título II Capítulo IV (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Bacabal - MA. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, 
as diferentes dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino 
em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de 
textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos 
específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, 
Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. 
Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e 
desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O 
ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes 
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no 
processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e 
desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A importância da 
consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da alfabetização. A 
perspectiva infantil na fase da alfabetização. Teorias da aprendizagem. Avaliação. 
Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e didática: histórico, teorias e 
tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Político Pedagógico: princípios e 
finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. A função 
social da escola pública contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA –Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Professor do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – 
ESCOLARIDADE: Licenciatura específica na disciplina que deseja atuar 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição Federal. Capítulo III Da Educação, da 
Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei nº 9.394/1996 e suas alterações (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Plano Nacional de Educação - PNE 2014-
2024). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Lei nº 
8.069/1990 e suas alterações -Título II Capítulo IV (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Bacabal - MA. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – ATENÇÃO: o projeto do concurso não especifica as 
disciplinas que serão ofertadas para este cargo, portanto, poderão ser ofertadas vagas 
para todas as disciplinas ou apenas algumas. 
 
ARTE: Etapas do Ensino da Arte no Brasil, Desenho de Observação, Pintores Brasileiros, 
Leitura e Apreciação de imagens, Definição de beleza na Arte Estética, Análise 
intertextual de imagens, Neoconcretismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo e 
Futurismo, Linguagem cinematográfica, PCN Arte, Cores Primárias e Secundárias, 
Movimento Arte –Educação, Semana da Arte Moderna no Brasil, Manifestações artísticas 
na contemporaneidade. 
 
PORTUGUÊS: Estudos linguísticos: Concepções de língua; Níveis de análise da língua: 
fonológicos, morfológicos e sintáticos; Aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, 
estilísticos e discursivos; Formação histórica da língua portuguesa; Gêneros discursivos e 
tipologias textuais; Variação linguística; Aspectos distintivos, linguísticos e 
extralinguísticos, do português do Brasil; Teorias de aquisição da linguagem oral e escrita. 
Estudos literários: Conceitos de literatura; Gêneros literários (da Antiguidade à 
Contemporaneidade); Manifestações populares da Literatura; Texto, contexto e 
intertextualidade; Especificidade da linguagem literária. Ensino da Língua Portuguesa no 
Ensino Fundamental: Métodos de ensino da língua e de literatura. Práticas de linguagem; 
Prática de leitura: estratégias cognitivas e estratégias de leitura. Prática de análise 
linguística. BNCC –Língua Portuguesa. 
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conteúdos. 

 

INGLÊS: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou nenhum concurso 
recente com este cargo. 
 
MATEMÁTICA: Noções d geometria, Operações com números naturais, Grandezas e 
medidas, Estatísticas e noções de probabilidade, Equações, Geometria e representações, 
Ângulos, distâncias e circunferências, Relações métricas no triângulo retângulo, Funções. 
 
CIÊNCIAS: Poluição da agua e saúde humana, Fotossíntese, Fases da lua, Movimento 
de retração da terra, eclipse solar. Os organismos e os ambientes –anfíbios, ciclos da 
água, herança biológica e tecnologia genética, Reino animal e vegetal, Conceito de 
estômato, Riscos que o etanol oferece ao organismo, Doenças causadas por bactérias. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Avaliação na Educação Física, PCN Educação Física, Adaptação 
dos desportos tradicionais para melhor aprendizagem dos alunos. História da Educação 
Física escolar no Brasil, Conceito de jogo e competição, Benefícios da atividade física 
para saúde, Abordagens práticas pedagógicas da Educação Física, Conceito e regras de 
ginástica rítmica, judô, handebol. 
 
GEOGRAFIA: Relação do homem com o espaço geográfico, Consumismo e 
desigualdade social, Intemperismo, Mata de Araucária, Agricultura Orgânica, Elementos 
climáticos e massas de ar, Revolução Verde, Geográfo Paul Vidal de La Blanche, 
Mercosul, Potencias que centralizavam o poder econômico antes da Segunda Guerra 
Mundial. 
 
HISTÓRIA: Revolução de 1930, Tratado de Madri, Vinda da Familia Real ao Brasil, 
Introdução de trabalhadores livres da economia brasileira, Constiuição de 1824, Uso das 
obras de arte no ensino de história, Surgimento da agricultura, A escravidão no Brasil e o 
tráfico de cativos, Proclamação da Independência do Brasil, Guerra do Vietnã, O 11 de 
setembro, A doutrina Bush e as guerras do Afeganistão e do Iraque. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou 
nenhum concurso recente com este cargo. 
 
ENSINO RELIGIOSO: Elementos históricos do ensino religioso. O ensino religioso e a 
participação social, cultura e transferência. Culturas e tradições religiosas. As escrituras 
sagradas. O ensino religioso/teologias. A origem do fenômeno religioso. O ensino 
religioso e a escola a partir da Lei n° 9.394/96.Objetivos do ensino religioso para o ensino 
fundamental. Metodologia de ensino religioso. Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. 
 
FILOSOFIA: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou nenhum concurso 
recente com este cargo. 
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INICIAÇÃO A INFORMÁTICA: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou 
nenhum concurso recente com este cargo. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: sem sugestão de conteúdo, pois a banca não publicou nenhum 
concurso recente com este cargo. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Assistente Social – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – O Serviço Social na contemporaneidade. Processos de 
trabalho do Assistente Social no contexto institucional público. Pesquisa em Serviço 
Social. Questão Social e Serviço Social. Reforma do Estado e políticas sociais. Os 
direitos sociais no Brasil. Movimentos sociais, terceiro setor e novas formas de 
organização da sociedade civil. A fase exploratória da pesquisa, fase de trabalho de 
campo, fase de análise ou tratamento do material. Lei Orgânica de Assistência Social: 
princípios, diretrizes, organização, gestão, benefícios, serviços, programas, projetos. 
Política Nacional de Assistência Social: princípios, diretrizes, objetivos, usuários, 
proteções afiançadas e gestão na perspectiva do SUAS. Lei de Regulamentação da 
Profissão e Código de Ética dos Assistentes Sociais: princípios fundamentais, 
disposições gerais, direitos e responsabilidades do Assistente Social, relações 
profissionais, observância, penalidade, aplicação e cumprimento do código. Estatuto 
da Criança e adolescente: disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, 
política de atendimento, prática de ato infracional, medidas pertinentes aos pais ou 
responsáveis, conselho tutelar e, acesso à justiça. Política Nacional para Integração 
de Pessoas Portadoras de Deficiência. Estatuto do Idoso. 
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CARGO: Cirurgião Dentista – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Semiologia oral: anamnese, exame clínico e 
radiológico, meios complementares de diagnóstico. Cárie dentária: patologia, 
diagnóstico, prevenção, fluorterapia e toxicologia. Fluoretação das águas de 
abastecimento público: benefícios; controle. Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; 
métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade. Polpa 
dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. 
Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: 
preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. Anestesia locoregional 
oral: técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Procedimentos 
endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. 
Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. 
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação 
profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Radiologia oral. 
Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde 
Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação. Principais problemas de saúde bucal em 
saúde pública. Epidemiologia do câncer bucal. Biossegurança: manutenção de cadeia 
asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes. Diagnóstico e Plano de 
Tratamento em Clínica Geral. Hemorragias Controle. Problemas periodontais a cargo 
do Clínico Geral. Ética profissional. 
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AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

CARGO: Educador Físico – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Educação do corpo e do movimento humano, 
Conhecimento e procedimentos de atividades físicas e práticas corporais junto à 
comunidade, Conceitos de ginástica, jogo, dança e esporte, dentro das diversas formas 
que se apresentam, quer o âmbito individual quer no âmbito coletivo, Corporeidade/ 
Movimento: esquema corporal, lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-
temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, coordenação 
viso-motora, Aptidão motora, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva, Políticas Públicas para a Educação especial, Criação de espaços de 
inclusão social, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas 
corporais, educação permanente em atividade físico - práticas corporais, Nutrição e 
saúde, Utilização dos espaços públicos de convivência, atividades físico-práticas 
corporais em equipamentos públicos, Avaliação física dos indivíduos, Planejamento e 
montagem de séries de atividades físicas, Necessidades e capacidades físicas, Testes de 
avaliação física; Noções de educação em saúde, práticas corporais, nutrição e saúde, 
Fisiologia e neuropsicologia do exercício, Formação do profissional consciente, ético e 
comprometido com a sociedade e o cidadão. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de 
Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. 
Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e 
Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
 
 

https://castrodigital.com.br/


 

PLANO de ESTUDO – LISTA DE CONTEÚDOS 
CONCURSO 2021 PREFEITURA de BACABAL – MA 

Elaborado por CastroDigital.com.br 
Versão 3.0 em 23/01/2021 (LEIA o aviso no rodapé deste documento) 

 

AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
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CARGO: Enfermeiro – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Fundamentos de enfermagem: exame físico. Técnicas de 
enfermagem. Preparo e administração de medicações/soluções. Processo de 
enfermagem. Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de enfermagem, 
exercício profissional Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção 
hospitalar. O enfermeiro e o cliente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em 
situações emergenciais. Assistência de enfermagem aos clientes no pré, trans e pós-
operatório. Assistência de enfermagem aos clientes com problemas que afetam os 
diversos sistemas. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Princípios de 
administração: hospital e serviços de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: 
assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas, 
respiratórias, crônicodegenerativas e sexualmente transmissíveis. Calendário de 
Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. Participação na 
educação dos portadores de hipertensão arterial e diabete. Indicadores de Saúde. Bases 
epidemiológicas da saúde pública. Educação e saúde. Enfermagem materno-infantil: 
assistência de enfermagem ao recém-nascido, pré-escolar e escolar na rede básica de 
saúde. Planejamento familiar. Assistência de enfermagem à no ciclo gravídico-puerperal e 
nutriz. Climatério. Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e soros 
heterólogos. Saúde do Trabalhador: perfuro-cortantes. 
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CARGO: Farmacêutico – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(Rename). Assistência Farmacêutica. Prescrição farmacêutica. Cuidados na dispensação 
uso racional de medicamentos. Farmacovigilância. Hemovigilância. Biovigilância. 
Nutrivigilancia. Tecnovigilancia. Interações medicamentosas. Efeitos adversos de 
medicamentos; Requisitos mínimos para terapia de nutrição parenteral. Diretrizes e 
normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Política de Promoção 
da Saúde. Queixas Técnicas em Alimentos. Tipos de estudos epidemiológicos. Níveis e 
equipamentos de Biossegurança. Gestão e controle de estoque. Sistema de Gestão de 
Qualidade em produtos farmacêuticos. Boas Práticas de Manipulação de Preparações 
Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. Boas práticas de manipulação em 
farmácias. Boas práticas para preparação de dose unitária e unitarização de doses de 
medicamento em serviços de saúde. Requisitos mínimos exigidos para a Terapia de 
Nutrição Parenteral. Qualidade e segurança na manipulação hospitalar de soluções 
antineoplásicas e radiofármacos. Diretrizes e normas para a prevenção e o controle das 
infecções hospitalares. Ética em pesquisa. Ética Profissional. Lei nº 5.991/1973 -Dispõe 
sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. Resolução nº 510/2016 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde normas aplicáveis a 
pesquisas emCiências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam 
a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações 
identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida 
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cotidiana. Resolução nº 466/ 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 
da Saúde. Decreto nº 85.878/1981 -Âmbito Profissional do Farmacêutico Estabelece 
normas para execução de Lei nº 3.820/1960, sobre o exercício da profissão de 
farmacêutico, e dá outras providências. Resolução nº 596/2014 do Conselho Federal de 
Farmácia. Ementa: Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo 
Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. 
Resolução nº 514 e Resolução nº 599/2014 do Conselho Federal de Farmácia -Dispõe 
sobre a área de atuação do farmacêutico conforme a respectiva formação acadêmica. 
Resolução nº 160/82. Portaria nº 312, de 30 de abril de 2002 do Conselho Federal de 
Farmácia (Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes do Sistema Único de 
Saúde, a Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar constante do Anexo desta 
Portaria). Portaria nº 4.283/2010 do Ministério da Saúde -Aprova as diretrizes e 
estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de 
farmácia no âmbito dos hospitais. Resolução nº 568/2012 -Dá nova redação aos artigos 1º 
ao 6º da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que regulamenta o exercício 
profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em 
outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. Resolução nº 585/2013 -
Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Portaria nº 
4.283/2010 -Diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento 
das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Lei nº 13.021/2014 do 
Ministério da Saúde. Medida Provisória nº 653/2014. Dispõe sobre o exercício e a 
fiscalização das atividades farmacêuticas. Resolução nº338/2004 do Ministério da 
Saúde/Conselho Nacional de Saúde - Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Lei 
nº 5.991/1973 - Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. 
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CARGO: Fisioterapeuta – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Ética profissional. Anatomia e fisiologia humana geral. 
Histologia, neurofisiologia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e 
Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. 
Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, 
massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e 
profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, 
fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas 
áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; 
pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e 
reabilitadora. 
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CARGO: Fonoaudiólogo – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Audição – Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da 
audição. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da audição, reabilitação e 
prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e implante coclear. Reabilitação 
vestibular. Triagem auditiva neonatal. Perda auditiva induzida por ruído. Linguagem –
Linguagem oral e escrita. Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões 
cerebrais. Atuação relacionada à terceira idade. Voz –Anatomia e fisiologia do aparelho 
fonador. Distúrbio da voz. Fisiologia das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de vida. 
Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Motricidade Orofacial – Anatomia e 
fisiologia do sistema estomatognático. Desenvolvimento das estruturas e funções 
orofaciais. Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial. Disfunções da 
articulação temporo mandibular e dor orofacial, Estética facial, paralisia facial, 
queimaduras, câncer de boca, fissuras lábiopalatinas. Alterações de fala músculo 
esqueléticas. Disfagia - Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e 
esôfago. Fisiologia da deglutição. Avaliação nas disfagias e tratamento das disfagias. 
Fonoaudiologia Educacional –Políticas públicas federais na educação –Lei de Diretrizes e 
Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais. Políticas de atendimento educacional 
especializado. Aquisição da leitura, escrita e alfabetização. Transtornos de aprendizagem 
e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Atuação fonoaudiológica na educação. 
Saúde Coletiva –Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde 
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CARGO: Nutricionista – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Conceitos e definições de alimentos, nutrientes, 
biodisponibilidade e energia. Composição química dos grupos de alimentos. Conceito de 
segurança alimentar e nutricional sustentável. Estado nutricional de gestante, 
nutriz/lactante e criança no primeiro ano de vida. Necessidades e recomendações 
nutricionais para gestantes, nutrizes e crianças no primeiro ano de vida. Aleitamento 
materno. Tipos de alimentos e formas lácteas recomendadas para lactente. Introdução de 
alimentos complementares para o lactente. Conceitos Básicos (IMC, PI, PA, TMB, VET). 
Alimentação do Pré-Escolar, Escolar, Adolescente e Adulto. Alimentação na Terceira 
Idade. Metabolismo dos micro e macronutrientes. Cálculo das necessidades energéticas. 
Dieta para as diferentes fases do exercício. Métodos e técnicas de pré-preparo e preparo 
dos alimentos "in natura". Técnicas de preparo para a preservação das características e 
valor nutritivo dos alimentos. Condições sanitárias e higiênicas dos alimentos. 
Planejamento de cardápios. Métodos de conservação dos alimentos. Tecnologia dos 
alimentos. Tecnologia do processamento de cereais, óleos e gorduras, leite e derivados, 
carne e derivados e do peixe. Controle higiênico de alimentos e legislação sanitária. 
Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de qualidade de alimentos. Síntese 
proteica. Metabolismo intermediário de glicídios, lipídios e protídios. Características 
básicas do Metabolismo: estado alimentado, estado de jejum e injúrias. Processos 
metabólicos e nutricionais da gestação, crescimento e do envelhecimento. Função e 
metabolismo dos micronutrientes: vitaminas e minerais. Análise dos métodos de avaliação 
nutricional. Métodos e técnicas de avaliação do Estado Nutricional. Indicadores dietéticos. 
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Indicadores antropométricos. Tabelas de composição química de alimentos. Políticas e 
programas de Alimentação e Nutrição e sua interface com Atenção Integral à Saúde da 
Mulher, Atenção Integral à Saúde Criança, Atenção Integral à Saúde do Idoso e outros 
programas (saúde do escolar, imunizações, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS). 
Sistema de Informação em Nutrição. Situação nutricional de diferentes grupos 
populacionais. Unidade de Alimentação e Nutrição: aspectos físico e funcional. Lactário. 
Creche. Banco de Leite Humano. Gestão de pessoas em UAN. Educação alimentar: 
Planejamento em educação alimentar. Técnicas do processo de educação alimentar. 
Cuidado nutricional. Composição e caracterização de dietas progressivas hospitalares. 
Suporte nutricional. Cálculo de dietas utilizando tabelas de composição de alimentos e 
tabelas de equivalentes. Cálculo de necessidades energéticas. Identificação das 
recomendações nutricionais de macro e micronutrientes para crianças e adolescentes 
saudáveis. Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado e em regime de homecare. 
Interações entre fármacos e nutrientes; Exercício profissional: legislação, regulamentos e 
resoluções. 
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CARGO: Psicólogo – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS: Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA 
MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – Desenvolvimento humano: As diferentes fases da vida: 
infância, adolescência e juventude, idade adulta e velhice; Desenvolvimento cognitivo, 
afetivo, social e moral. Teorias e técnicas psicológicas, psicodiagnóstico e intervenção: . 
Psicopatologia; Compreensão e classificação dos transtornos mentais e comportamentais 
segundo o CID 10; História da classificação e tratamentos dos transtornos mentais e 
reforma psiquiátrica; Psicoterapias e modalidades de intervenção (atendimento individual 
e grupal). Psicologia, políticas públicas e garantia de direitos: Violência, violação de 
direitos e psicologia; Psicologia e direitos humanos; Psicologia, relações étnico-raciais e 
de gênero. Psicologia e políticas públicas em educação: Psicologia escolar; Escola, 
família e comunidade; As dificuldades e os distúrbios de aprendizagem; Modos de 
atuação e prevenção do fracasso e da evasão escolar; Medicalização na educação. A 
relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Psicologia e políticas públicas em saúde: 
A atuação do psicólogo no serviço público; A psicologia, o SUS e a interdisciplinaridade; A 
Estratégia de Saúde da Família e a psicologia; Reabilitação psicossocial e Rede de 
Atenção Psicossocial; O paradigma da redução de danos. Psicologia e políticas públicas 
na assistência social: Psicologia e políticas públicas de proteção social; Sistema Único de 
Assistência Social e a atuação do psicólogo; A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 
e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; Intervenção psicossocial, 
comunidade, instituições e família. Políticas públicas e o trabalho em rede: as redes inter 
e intrassetoriais. Psicologia Organizacional e do Trabalho e saúde mental do trabalhador. 
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Resoluções do Conselho Federal de Psicologia e Código de Ética Profissional do 
psicólogo. 
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CARGO: Procurador Municipal – ESCOLARIDADE: Graduação na área 
 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. Sinônimo/antônimo. 
Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 
período. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos 
pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. 
 
INFORMÁTICA: Sistemas de Informação: Fundamentos de Sistemas de Informação. O 
que é um Sistema de Informação. Hardware e Software. Definições básicas de internet, 
intranet, proxy, redes de computadores e firewall. Navegadores web (Google Chrome e 
Firefox). Microsoft Office 2013 (Word, Excel e PowerPoint). Backup: Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança. Segurança na internet: Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. 
E-mail: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Windows 8 e 10. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS – DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito. Objeto. Fontes. 
Princípios Constitucionais. Poderes da Administração. Deveres. O uso e o abuso do 
poder. Organização administrativa brasileira. Da Organização Administrativa: 
Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. 
Sociedades de Economia Mista. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Processo administrativo disciplinar. Do 
ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie. Sanções penais. 
Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Serviços delegados (concessões, 
permissões e autorizações), convênios e consórcios. Direitos e deveres. 
Responsabilidades. Direitos dos Usuários. Controle da administração pública: Controle 
interno. Controle externo, inclusive a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. 
Sistema de Contencioso administrativo e Sistema de jurisdição una. Instrumentos do 
controle jurisdicional. Investidura. Domínio Público: Bens públicos. Administração, 
utilização e alienação de bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não 
oneração de bens públicos. Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade Civil 
da Administração. Poder de polícia. Desapropriação. Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei n.º 8.429/1992). Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; 
Espécies; Anulação e revogação. Centralização e descentralização. Licitações (Lei n.º 
8.666/1993). Pregão (Lei n.º 10.520/2002). Servidor Público: Regime Jurídico Único (Lei 
n.º 8.112/1990); Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades. 
Processo disciplinar. Estatuto da cidade (Lei n.º 10.257/2001). 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: Conceito. Classificação das Constituições. 
Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado: Características. Emenda à 

https://castrodigital.com.br/


 

PLANO de ESTUDO – LISTA DE CONTEÚDOS 
CONCURSO 2021 PREFEITURA de BACABAL – MA 

Elaborado por CastroDigital.com.br 
Versão 3.0 em 23/01/2021 (LEIA o aviso no rodapé deste documento) 

 

AVISO: este NÃO é documento oficial da prefeitura nem da banca do concurso, foi baseado nos conteúdos 
disponíveis nos últimos editais publicados em 2020 pela banca que venceu a licitação do concurso da 
Prefeitura de Bacabal (LJ Assessoria). Quando edital oficial do concurso da Prefeitura de Bacabal for 
publicado, eventualmente poderá haver alterações nos conteúdos com acréscimo e/ou retirada de alguns 
conteúdos. 

 

Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da Constituição. 
Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas 
Constitucionais: Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias 
fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da 
nacionalidade. Dos direitos políticos. Dos partidos políticos. Princípios do Estado de 
Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias constitucionais: Conceito. 
Classificação. Mandado de Segurança. Remédios Constitucionais. Ação Popular (Lei n.º 
4.717/1965). Direito de petição. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Federação: 
Soberania e autonomia do Estado Federal. Da Organização do Estado. Repartição de 
competências. Intervenção Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A 
unidade do Poder Estatal. Princípios e normas da Administração Pública. Servidores 
Públicos. Da Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Poder Judiciário. Poder 
Executivo. Funções Essenciais à Justiça.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com 
o Direito Financeiro. Sistema Constitucional Tributário: Princípios constitucionais do 
Direito Tributário. Limitações do Poder de Tributar. Competência tributária. Impostos da 
União, dos Estados e dos Municípios. Capacidade tributária. Legislação tributária: 
vigência no tempo e no espaço. Aplicação. Hermenêutica tributária. Interpretação e 
integração de legislação tributária no Código Tributário Nacional. Norma Tributária: 
Incidência. Vigência. Aplicação. Interpretação. Tributos: Conceito. Natureza Jurídica. 
Classificação. Espécies.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil. Do processo de 
conhecimento. Do processo de execução. Medidas cautelares. Dos procedimentos 
especiais. Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/2009). Ação Civil Pública (Lei n.º 
7.347/1985).  
DIREITO CIVIL: Lei; Eficácia da lei; Aplicação da lei no tempo e no espaço; Interpretação 
da lei; Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; Das Pessoas Naturais: Da 
Personalidade e Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade; Das pessoas jurídicas; 
Domicílio Civil; Bens; Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios jurídicos; Dos atos jurídicos 
lícitos. Dos Atos Ilícitos; Prescrição e decadência; Dos Direitos das Obrigações; Da 
Responsabilidade Civil; Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese; Dos Contratos: Das 
Disposições Gerais; Da Compra e Venda; Da Prestação de Serviço; Do Mandato; Da 
Transação; Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC).  
DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública.  
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município e/ou demais leis municipais. 
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