
 

Anexo 3 ao Edital de Concurso Público 001/2009 - pág 1  

PR E F E I TU R A MU N I C I P AL  D E  JOI NV I LLE 
CO N C U R S O  PÚ B L I CO  -  EDI T AL  001/2009 

AN E X O  3  –  PR O V AS  E  PR OG R AM AS 
  

A.  CAR G O S D E AD M I NI S T R AÇ Ã O  GE R AL  -  NÍ VE L SUP ER I O R 
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Gerais com 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES: 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência 
oficial.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos com 20 (vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o 
candidato concorrer: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 
 
A101 - ADMINISTRADOR - PMJ 
Introdução: Antecedentes Históricos. Administração: Teoria, Ciência e prática. Filosofia da Administração. 
Direção. Objetivos Políticos. Funções e Normas de Procedimento. Estrutura Organizacional. Autoridade e 
Responsabilidade. Relações de linha e de Assessoria. Forma de propriedade e Associação de Empresa. A 
Expansão da Empresa. Administração e suas Perspectivas. O Paradigma da Administração em Mudança: 
Funções Administrativas. Habilidades Administrativas. Administrando Empresas Públicas. A Perspectiva 
Clássica. A Perspectiva Humanística. A Perspectiva Contemporânea. O Ambiente e a Cultura da Organização. O 
Ambiente Externo. O Ambiente Global. Ética. Missão. Estratégia. Administração de Recursos Humanos: 
Liderança. Metas. Média Gerência. Comunicação. Sistema de Controle: Sistema de Controle Gerencial e 
Sistema de Informação.  
Prova Prática: Não há.  
 
A102 - ADVOGADO - PMJ 
Direito Constitucional: Da Constituição: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. Lei 
Orgânica do Município de Joinville. Constituição; Poder Constituinte; Controle da Constitucionalidade das Leis; 
Dos atos normativos; Organização dos Poderes; Mecanismo de freios e contrapesos; Estado democrático de 
direito; Direito e garantias fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; 
Organização do Estado: organização político-administrativa; competências, intervenção, entidades; Poder 
Legislativo: atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição, fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial – Tribunal de Contas; Poder Executivo: Governador e Vice-governador 
do Estado, Prefeito e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e juízes federais; Tribunais e juízes 
eleitorais; Tribunais e juízes dos Estados; do Ministério Público; Mandado de Segurança e Hábeas Corpus: 
conceito, garantia constitucional, competência, processamentos, recursos cabíveis. Direito Administrativo: 
Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e 
publicidade. Poderes administrativos: vinculado, discricionários, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de 
polícia. Acessibilidade aos cargos públicos – requisitos. Atos administrativos. Requisitos: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. 
Improbidade Administrativa. Lei 8429/92. Procedimentos administrativos. Processo Administrativo Lei 9. 784/99. 
Processo Administrativo Disciplinar: Instauração, Penalidades e Requisitos para o mesmo. Sindicâncias. Formas 
de Provimentos do Cargo Público. Formas da desinvestidura do Cargo Púbilco. Acumulação de cargos. Servidor: 
Direitos e Deveres. Agentes políticos: Direitos e Deveres. Remuneração: limites. Contratos Administrativos: 
conceito, características, formalização, Execução do contrato: direitos e obrigações das partes, 
acompanhamento, recebimentos do objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do 
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contrato causas justificadoras, conseqüências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. 
Administração direta e indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia e fundações instituídas 
pelo Poder Público. Responsabilidade civil do administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. 
Ação de reparação de dano e ação regressiva. Licitações, Contratos e Sanções penais – Lei 8. 666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. Finanças Públicas e a Lei 4. 320/64, de 17 de março de 1964. Orçamento 
público no Brasil. Direito Civil. Das pessoas. Domicílio e residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos atos ilícitos. 
Responsabilidade civil, prescrição e decadência, interrupção e suspensão da prescrição. Parentesco. Das 
obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. 
Das obrigações solidárias. Dos efeitos das obrigações. Dos contratos (disposições gerais). Direito Processual 
Civil. Dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. Da Comunicação dos 
Atos Processuais. Das Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das Partes. Dos 
Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento, finalidade. Das 
Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa julgada. Do Mandado de Segurança. Dos 
Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo Cautelar, Distinção do Processo de Execução, Distinção do 
Processo Comum. Requisitos do Processo Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos 
Procedimentos Especiais. Direito Penal: A norma: conteúdo, fontes. A anterioridade da lei penal: histórico, 
importância. A lei penal no tempo: irretroatividade da lei penal. Compreensão da lei mais benigna. Leis 
intermediárias e temporárias. Tempo do crime. A lei penal no espaço. Princípios gerais. Conceito de território e 
extraterritorialidade. Sentença penal estrangeira. Lugar do crime. Tipos de ação penal: pública e privada. Ação 
penal pública condicionada. A queixa e a representação. Crimes contra a fé púbica: moeda falsa, falsidade de 
títulos e outros papéis públicos, falsidade documental. Crimes contra a administração pública: crimes contra a 
administração pública praticados por funcionários, crimes contra a administração pública praticados por 
particulares. Direito do trabalho: Fontes dos Direitos do Trabalho. Relação de Trabalho. Sujeitos da Relação de 
Emprego; o Empregado; o Empregador. Contrato de Trabalho. O Contrato de Trabalho e os Contratos Afins. 
Elementos do Contrato de Trabalho. Espécies do Contrato de Trabalho. Efeitos do Contrato de Trabalho. 
Remuneração. Formas de Remuneração – Classificação. Proteção ao Salário. Duração do Trabalho. Repousos. 
Alterações do Contrato de Trabalho. Suspensão do Contrato de Trabalho. Terminação do Contrato de Trabalho. 
Estabilidade e garantia de emprego. Teoria da nulidade da despedida arbitrária. Despedida de emprego estável. 
Falta grave, conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade. Homologação. A imunidade sindical. 
Despedida obstativa. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Arbitragem. Arbitragem voluntária e obrigatória. 
Procedimento arbitral. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar 21/95.  
Prova Prática: Não há.  
 
A103 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PMJ 
Desenvolvimento de sistemas administrativos para ambientes operacionais Windows e Linux; técnicas em 
programação de computador sendo: Connhecimentos básicos em lógica de programação, linguagem SQL 
padrao ANSI 92; Banco de Dados (conceitos). Conhecimentos de MER-Modelo Entidade Relacionamento. 
Conhecimentos básicos de gerenciamento de Projetos (baseado no PMBOK). Noções de configurações 
de equipamentos (computadores e seus periféricos). Conhecimentos básicos de Internet.  
Prova Prática: Não há.  
 
A104 - ARQUEÓLOGO - PMJ 
As teorias e os estágios da pesquisa sobre a ocupação humana das Américas. Os processos de ocupação e 
povoamento das Américas, do Brasil e da Amazônia. A pré-história da América, do Brasil e da Amazônia. 
Populações indígenas das Américas. Populações indígenas do Brasil. Populações indígenas da Amazônia.  
Prova Prática: Consistirá na análise de objetos arqueológicos.  
 
A105 - ARQUITETO - PMJ 
Legislação específica de zoneamento e utilização do solo no Município. Plano Diretor do Município. Lei Orgânica 
do Município l (artigos que tratam da legislação urbanística). Código de Obras e Posturas do Município e 
legislação complementar. Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Processo de projeto: 
características básicas e tipos de projetos; Planos e projetos urbanísticos: planos urbanísticos; projetos de 
desenho urbano, loteamentos, remembramentos e desmembramentos de terrenos. Projetos de edificações e 
complementares: projetos de instalações hidro-sanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra 
incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de paisagismo; projetos de 
reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, 
Documentação técnica e ART. Coordenação e compatibilização de projetos; Garantia e controle da quantidade 
do projeto e da obra. Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e demolição. 
Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Plano mestre 
e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de pessoal, materiais 
equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de custos; 
análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação de insumos 
de projetos, obras e serviços. Finalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, 
remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, 
perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Lei de Licitações.  
Prova Prática: Não há.  
 
A106 - ARQUIVOLOGISTA - PMJ 
Organização e administração de arquivos: avaliação e seleção de documentos. Métodos de arquivamento: 
ordenação e codificação. Entrada, controle e retirada de processos. Classificação dos documentos: gênero, 
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espécie e natureza do assunto. Tabela de Temporalidade e formas de eliminação de documentos. Arquivos de 
custódia ou permanente. Processamento de dados: o computador associado à microfilmagem, como sistema de 
comunicação, informação e armazenamento de dados.  
Prova Prática: O candidato deverá reconhecer e analisar, diante de banca, acervos documentais e arquivos 
correntes, intermediários e permanentes.  
 
A107 - ASSISTENTE SOCIAL - PMJ 
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências européia e 
norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 
Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço 
Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço 
Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e 
administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O 
processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinariedade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos 
Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente 
Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Lei 
Federal N. º 8. 662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social).  
Prova Prática: Não há.  
 
A108 - BIÓLOGO - PMJ 
Ecologia: funcionamento dos ecosistemas, nicho ecológico, dinâmica de populações; ecologia de comunidades; 
Poluição ambiental; Biogeografia; Agroecologia; Noções de química geral; biologia geral e hidrologia; Limnologia; 
Lei nº 6. 938 de 31/8/1981 (política Nacional de Meio Ambiente); Lei nº 9. 605 de 1998 (crimes ambientais); 
Decreto nº 3. 179/99 (regulamenta a lei nº 9605 de 18/7/2000) (sistema Nacional de unidades de Conservação 
da Natureza); Resolução do CONAMA nº 001/86 (EIA/RIMA); Resolução CONAMA 357/05 (Controle de Água 
Bruta; Portaria 518/04 (Controle da Qualidade da Água Tratada); Técnicas de Laboratório: higiene, organização e 
segurança em laboratório; Conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Conhecimentos 
de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Análises bacteriológicas e parasitológicas de água, esgoto 
e lodo ativado; Processos de Tratamento de Água e de esgotos; Parâmetros físico-químicos de água e de 
esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade DBO, DQO, OD; Gestão e manejo dos recursos ambientais; 
Conhecimento de epidemiologia de veiculação hídrica; Noções relativas às normas ISO 9001/2000 e 14001.  
Prova Prática: Não há.  
 
A109 - CONTADOR - PMJ 
A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais de 
contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações patrimoniais 
qualitativas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, 
a estrutura da demonstração do resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de 
recursos, estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, 
amortizações e exaustão, Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios e 
técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4. 320/64. O patrimônio público: 
estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prática de elaboração de orçamento público; 
plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. Balanço e prestações de contas. Ética 
profissional para o contador. Código de ética contábil.  
Prova Prática: Não há.  
 
A110 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PMJ 
Desenho topográfico: conceito, normas, desenho de plantas planimétricas, planialtimétricas, interpolação de 
curvas de nível, perfil topográfico, conhecimentos de elaboração de plantas de loteamentos, conhecimento de 
softwares usados em desenho topográficos, cálculo de área por processo analíticos e gráficos. Topografia: 
conceito, planimetria, altimetria, topologia, unidades de medida, prática instrumental e de campo, coleta de 
dados, cálculo de coordenadas, cálculo de altitudes e cotas, triangulação topográfica, avaliação de superfícies, 
transformações de rumos magnéticos em verdadeiros; rampas e declividade; terraplenagem; cálculo de volumes; 
locação e controle de obras. Lei Orgânica do Município.  
Prova Prática: Não há.  
 
A111 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO - PMJ 
Fitossanidade: fitopatologia, entomologia, ciência das plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e pragas 
não quarentenárias regulamentadas, manejo integrado de pragas quarentenárias, uso correto e seguro de 
agrotóxicos e afins, quarentena vegetal (tratamentos quarentenários, zonas de baixa prevalência de pragas, 
zonas livres de pragas, sistemas de minimização de riscos (sistema aproach), certificação fitossanitária, 
certificação fitossanitária de origem. Organismos geneticamente modificados. Agricultura orgânica. 
Armazenamento e transporte de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor 
econômico. Metodologia de amostragem e de análise de produtos de origem vegetal, seus produtos, 
subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação federal sobre defesa sanitária vegetal. Legislação federal 
sobre padronização e classificação de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de 
valor econômico. Legislação federal sobre inspeção de produtos de origem vegetal. 9 legislação federal sobre 
fiscalização de insumos agrícolas. Conhecimentos básicos sobre os organismos internacionais e blocos 
econômicos regionais (omc, fao, oms, cipp, codex alimentarius, cosave, ue e mercosul). Procedimentos de 
fiscalização/inspeção para importação e exportação vegetal.  
Prova Prática: Não há.  



 

Anexo 3 ao Edital de Concurso Público 001/2009 - pág 4  

 
A112 - ENGENHEIRO CARTÓGRAFO - PMJ 
Fotogrametria: Fases da Fotogrametria (Cobertura Aerofotogramétrica, Apoio de Campo, Aerotriangulação, 
Restituição, Reambulação e Produtos Cartográficos). Fotogrametrias Analógica, Analítica e Digital. Projeções 
Cartográficas: Classificação das Projeções. Projeção TM (UTM, RTM, LTM). Sistema de Referência Geodésico: 
global e local em Uso e usados no Brasil. Sistema de Posicionamento Global: fontes de erros e correções, 
técnicas de posicionamento e classificação de Receptores. Topografia: Métodos de levantamento. Desenho 
topográfico. Caminhamentos. Levantamentos regulares e expeditos. Nortes, azimutes e cálculo analítico de 
coordenadas. Cálculo de áreas. Erros, levantamentos trigonométricos, triângulo. Divisão de terras pelos 
processos analíticos e gráficos. Altimetria, nivelamento linear, nivelamento irradiado, estadimetria, taqueometria. 
Levantamento plani-altimétrico.  
Prova Prática: Não há.  
 
A113 - ENGENHEIRO CIVIL - PMJ 
Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; 
Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Planejamento Urbano; Saneamento 
Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; 
Cadastro Fiscal Imobiliário.  
Prova Prática: Não há.  
 
A114 - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS - PMJ 
Química Geral. Química Experimental. Ciência Ambiental aplicada à Tecnologia Agroindustriall. Microbiologia 
Geral. Química Orgânica. Matérias-Primas Agroindustriais. Bioquímica Geral. Química Analítica. Microbiologia de 
Alimentos. Bioquímica de Alimentos. Fundamentos da Nutrição. Desenvolvimento de Novos Produtos e 
Marketing. Tecnologia do Frio e do Calor. Físico-Química. Tecnologia de Pescado e Derivados. Tecnologia de 
Frutas e Hortaliças. Análise de Alimentos. Embalagem de Alimentos. Fundamentos de Tecnologia de Alimentos. 
Tecnologia de Carne e Derivados. Tecnologia de Óleos e Gorduras. Tecnologia de Leite e Derivados. Controle 
de Qualidade e Higiene de Alimentos.  
Prova Prática: Não há.  
 
A115 - ENGENHEIRO ELETRICISTA - PMJ 
Circuitos Elétricos; Instalações Elétricas Prediais; Instalações Elétricas Industriais; Sistemas e Dispositivos 
Eletrônicos; Máquinas Elétricas; Sistemas Elétricos; Elaboração de Cálculos; Projetos e Desenhos Elétricos; 
Microprocessadores e microcontroladores; Eletrônica industrial, eletrônica analógica e digital; Dispositivos 
semicondutores; microeletrônica, instrumentação eletrônica e processamento de sinais; Computação – 
fundamentos de telemática; automação e controle de processos; redes de comunicação; Normas de Segurança 
do Trabalho; Estatística.  
Prova Prática: Não há.  
 
A116 - ENGENHEIRO SANITARISTA - PMJ 
Hidrologia; Hidráulica Geral; Instalações Hidráulico-Prediais; Hidrometria; Sistemas Urbanos de Abastecimento 
de Água; Sistemas de Esgotamento Sanitário; Noções de Topografia; Planejamento e Elaboração de Estudos e 
Projetos; Execução/Fiscalização de Obras e Serviços Técnicos Associados ao Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário; Noções de Geoprocessamento; Parâmetros Legais de Qualidade de Água, Lançamento 
de Efluentes, Corpos Receptores e Legislação Regulatória; Técnicas e Processos de Tratamento de Água e 
Esgotos; Noções de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental; Conceitos Básicos 
de Qualidade da Água e Tratamento de Efluentes; Operação de Sistemas e Água e Esgotamento Sanitário.  
Prova Prática: Não há.  
 
A117 - ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO - PMJ 
Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações; Higiene do Trabalho; Proteção do 
Meio Ambiente; Proteção contra Incêndios e Explosões; Gerência de Riscos; Psicologia na Engenharia de 
Segurança, Comunicação e Treinamento; Administração Aplicada à Engenharia de Segurança; O Ambiente e as 
Doenças do Trabalho; Ergonomia; Legislação e Normas Técnicas; Estatística.  
Prova Prática: Não há.  
 
A201 - ESPECIALISTA CULTURAL – MUSEUS - FCJ 
Fundamentos teóricos da museologia: história dos museus e da museologia, teoria museológica, a semiologia 
aplicada ao museu, colecionismo e novas formas de musealização, funções científicas, educativas e sociais, as 
interfaces da museologia com as demais ciências, bases legais e éticas da profissão. Documentação: aquisição, 
registro, classificação, indexação e inventário de acervo, pesquisa de identificação e contextualização, sistemas 
de recuperação de informações, tecnologias da informação aplicadas aos museus. Conservação: guarda, 
acondicionamento e transporte, estudo de materiais, condições ambientais, conservação preventiva, operações 
de intervenção, Comunicação: a linguagem dos objetos e sua decodificação, comunicação visual e exposições. 
recursos cenográficos, da fruição contemplativa à argumentativa (observação, apreciação, participação, 
interação), ação educativa e ação cultural, Monitoria: projetos editoriais (as publicações no museu), redes e 
sistemas museológicos, gestão de programas e serviços em museus, planejamento, organização, execução, 
controle, avaliação gestão de recursos humanos, financeiros, físicos, de produção e materiais.  
Prova Prática: A partir do sorteio de uma obra de arte, documento ou artefato, o candidato deverá sugerir um 
exercício de ação educativa, respondendo a alguns questionamentos.  
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A202 - ESPECIALISTA CULTURAL – PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO - FCJ 
História da Arte Universal e Brasileira; Noções de teoria da conservação. Identificação: atribuição de autoria e 
datação; Análise estilística e iconográfica; Análise do estado de conservação e das condições ambientais do 
patrimônio cultural móvel e integrado.  
Prova Prática: A partir do sorteio de uma obra de arte ou documento o candidato deverá abordar aspectos 
referentes a conservação e restauro da mesma, respondendo a alguns questionamentos.  
 
A203 - ESPECIALISTA CULTURAL – TRADUÇÃO - ALEMÃO - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do alemão e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa 
e alemã: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma 
culta em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
A204 - ESPECIALISTA CULTURAL – TRADUÇÃO - FRANCÊS - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do francês e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa 
e francesa: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma 
culta em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
A205 - ESPECIALISTA CULTURAL – TRADUÇÃO - INGLÊS - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do inglês e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa e 
inglês: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma culta 
em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
A118 - EXTENSIONISTA RURAL II - PMJ 
Extensão Rural e Assistência Técnica. Agricultura: Noções Gerais. Pecuária de Grande, Médio e Pequeno Porte. 
Administração e Economia Rural. Pragas e Doenças Animais e Vegetais: Identificação e Controle. Mecanização 
Agrícola. Solos: Identificação, Conservação, Correção e Adubação. Culturas Anuais e Perenes. Climatologia: 
Defesa contra Intempéries. Armazenagem e Beneficiamento de Produtos Vegetais. Irrigação e Drenagem. 
Desenho e Topografia. Comercialização.  
Prova Prática: Não há.  
 
A119 - FISCAL DE TRIBUTOS - PMJ 
Noções de serviços administrativos e municipais. Normas gerais de direito tributário. Tributos e outras receitas 
municipais. Legislação Tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos - modalidades: por 
declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra 
lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, 
remissão, cobrança judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. 
Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". Parafiscalidade e extrafiscalidade. Código Tributário 
Nacional e Código Tributário Municipal. Lei Orgânica do Município.  
Prova Prática: Não há.  
 
A120 - FISIOTERAPEUTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. 
Cinesioterapia. Fisioterapia nas afecções cárdio-respi-ratórias. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia 
em reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técni-cas médico-cirurgicas. 
Fisioterapia em Queimados.  
Prova Prática: Não há.  
 
A121 - GEÓLOGO - PMJ 
Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica. Sensoriamento Remoto. Fotogrametria. Plano diretor. 
Manejo de bacias hidrográficas. Educação Ambiental. Indicadores Ambientais. Recuperação de Áreas 
Degradadas. Passivos Ambientais. Licenciamento Ambiental. Avaliação de riscos e impactos ambientais. 
Zoneamento ecológico econômico. Noções de ecologia. Geografia Humana e Política. Gestão, gerenciamento e 
manejo de resíduos sólidos domésticos, construção civil, e de serviços de saúde. Agenda 21. Climatologia. 
Classificação e características dos solos. Noções de geologia. Parâmetros geotécnicos dos solos – porosidade, 
permeabilidade, deformabilidade. Interação solo/água. Hidrogeologia (aqüíferos, zonas de recarga). Processos 
do meio físico (erosão, escorregamento, assoreamento, inundação, colapso, subsidência). Poluição do solo, da 
água e do ar.  
Prova Prática: Não há.  
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A122 - HISTORIADOR - PMJ 
Historicidade do conhecimento histórico; metodologias e conceitos da ciência história; periodização e tempo; o 
historiador e seu trabalho; conhecimento e verdade em história. O caráter científico da História. O ofício do 
Historiador. A escrita da História. Epistemologia da História: tempo, verdade, Filosofia e telos. A “Revolução 
documental”. Debates atuais da historiografia. Pré-história: primórdios da humanidade; períodos da pré-história; 
primeiros habitantes da América / Brasil. Antiguidade Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, 
Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antigüidade Clássica: a civilização Grega e Romana, economia 
sociedade e cultura. Idade Média: o feudalismo; o império bizantino; o mundo islâmico; o império de Carlos 
Magno; os grandes reinos germânicos; as cruzadas; a formação das monarquias nacionais; as grandes crises 
dos séculos XIV e XV; o renascimento cultural e urbano; a emergência da burguesia. Idade Moderna: o 
renascimento comercial e o declínio do feudalismo; os grandes estados nacionais; a revolução cultural do 
renascimento; o humanismo; a reforma e a contra reforma; as grandes navegações; o absolutismo monárquico. 
Idade Contemporânea: a revolução francesa; a era napoleônica e o congresso de Viena; a revolução industrial; o 
liberalismo, o socialismo, o sindicalismo, o anarquismo e o catolicismo social; as independências na América 
espanhola; partilha daÁsia e da África; Imperialismo europeu e norte-americano no séc. XIX. a 1ª guerra mundial; 
a revolução russa; a crise de 1929; o nazi-facismo; a 2ª guerra mundial; o bloco capitalista e o bloco socialista; a 
guerra fria; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas sociais; o socialismo em Cuba e na China; 
integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, economia e sociedade no Brasil 
colonial; a crise do sistema colonial; a família real no Brasil; a independência; a crise e a consolidação do estado 
monárquico; economia cafeeira e a imigração européia; a guerra do Paraguai; a crise do estado monárquico; a 
campanha abolicionista; a proclamação da república; da republica oligárquica à revolução de 30; Nacionalismo e 
projetos políticos; economia e sociedade do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a experiência democrática; 
os governos militares; redemocratização; a questão agrária e os movimentos sociais; o Brasil no atual contexto 
internacional. Noções de Arquivologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A123 - JORNALISTA - PMJ 
Teoria da Comunicação; A Comunicação e os Meios de Comunicação; Comunicação de Massa/Indústria 
Cultural; O texto jornalístico: características, estrutura; Técnicas de redação jornalística; Técnicas de entrevista e 
reportagem; Texto opinativo, informativo, interpretativo; As informações e sua extensão; As diversas formas de 
jornalismo; Elaboração de pauta; Produção de releases, comunicados, notas oficiais, etc. ; Veículos de 
Comunicação Internos e Externos; O perfil do profissional; Ética no jornalismo; Ética e Informação; Assessoria de 
Imprensa; O papel do Assessor de Comunicação/Imprensa; Clipping, Clipping Eletrônico; Comunicação 
Empresarial; Comunicação Integrada; Planejamento e elaboração de planos de comunicação; Jornalismo 
Científico; Comunicação e jornalismo nas novas mídias; Perfil do jornalismo com o advento das novas 
tecnologias; Webjornalismo.  
Prova Prática: Não há.  
 
A124 - MÉDICO - ANGIOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Estrutura da parede vascular e suas implicações na fisiopatologia das doenças vasculares periféricas; 
fisiopatologia do sistema vascular aplicado ao estudo das doenças vasculares periféricas; coagulação e 
anticoagulantes; drogas que interferem na função plaquetaria; sistema fibrinolítico e terapêutica fibrinolítica; 
terapêutica para aumento do fluxo sangüíneo, bases da reconstrução cirúrgica vascular, próteses e enxertos 
vasculares, bases da microcirurgia vascular, angioplastia, angioplastia transluminal percutânea e próteses 
metálicas endovasculares, embolização transcatéter no tratamento das lesões vasculares, simpatectomia nas 
arteriopatias isquêmicas, tratamento compressivo, reabilitação de doenças vasculares periféricas; reabilitação do 
amputado; diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das 
doenças arteriais periféricas; métodos complementares empregados no diagnóstico das doenças arteriais 
periféricas; diagnóstico e tratamento das oclusões arteriais agudas; diagnóstico e tratamento da artereosclerose 
obliterante periférica; diagnóstico e tratamento dos aneurismas de aorta; aneurismas periféricos; isquemia 
cerebral de origem extracraniana; tumor no corpo carotídeo; isquemia intestinal; hipertensão renovascular; 
tromboangiíte obliterante; artrite de células gigantes; artrite infecciosa; vasculites nas doenças do tecido 
conjuntivo; dissecção aguda de aorta; doença cística nas artérias; síndrome do aprisionamento da artéria 
poplítea; displastia fibromuscular; arteriopatias funcionais; ergotismo; diagnóstico clínico das doenças venosas 
periféricas; métodos complementares aplicados ao diagnóstico das doenças venosas periféricas; diagnóstico e 
tratamento da tromboflebite superficial; diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda dos membros 
inferiores e dos membros superiores; diagnóstico e tratamento da tromboembolia pulmonar; diagnóstico e 
tratamento das varizes dos membros inferiores; diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica, 
diagnóstico e tratamento das doenças linfáticas; diagnóstico e tratamento das doenças vasculares de origem 
mista; acessos vasculares para hemodiálise; angioplasias; tumores vasculares; síndromes compressivas 
neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar e síndromes do túnel do carpo; pé diabético; impotência 
sexual vasculogênica.  
Prova Prática: Não há.  
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A125 - MÉDICO - CARDIOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e 
reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; 
Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; 
Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; 
Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças 
da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular.  
Prova Prática: Não há.  
 
A126 - MÉDICO - CARDIOLOGISTA ECOCARDIOGRAFISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Anatomia do Sistema Cardiovascular; Semiologia do aparelho cardiovascular; Métodos propedêuticos de 
diagnóstico; Febre reumática; Hipertensão arterial; Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Insuficiência 
coronariana; Miocardiopatias; Endocardites; Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas); Dislipidemia; 
Doenças valvulares; Doenças da aorta; Doenças do pericárdio. Ecocardiografia: bases, princípios físicos. 
Avaliação das câmaras cardíacas. Ecocardiografia Uni e Bidimensional, Estudo Doppler, Mapeamento de fluxo 
em cores, Ecocardiografia sob Estresse, Ecocardiografia Transesofágica, Ecocardiografia Transesofágica-
Intraoperatória com contraste e congênitas. Recentes avanços na ecocardiografia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A127 - MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
CIRURGIA PLÁSTICA GERAL: Anatomia e fisiopatologia normais da pele. Transplantes de tecidos. Implantes. 
Retalhos musculares, musculocutâneos e fasciocutâneos. Cicatrização das feridas - Quelóides e cicatrizes 
hipertróficas. Tumores cutâneos (benignos e malignos). Embriologia das malformações congênitas. Microcirurgia 
- Princípios gerais. QUEIMADURAS: Conceitos e classificação. Fisiopatologia - Resposta metabólica do 
queimado. Queimado - Fase aguda. Queimado - Fase crônica. Tratamento local- Técnicas, táticas cirúrgicas e 
seqüelas. Queimaduras por diferentes agentes. Queimaduras em criança. Queimaduras da face. Queimaduras 
da mão. CABEÇA E PESCOÇO: Anatomia básica. Reconstrução das diferentes regiões da cabeça e pescoço. 
Traumatísmos de partes moles. Fraturas da maxila e mandíbula. Fraturas do zigomátíco e orbitais. Fratura nasal. 
Fraturas múltiplas e complexas da face. Fissuras faciais. Fissura labiais - Queiloplastias. Fissura Palatina - 
Palatoplastias. Seqüela das Queiloplastias e Palatoplastias. Deformidades congênitas e adquiridas da orelha. 
Reconstrução de orelha. Paralisia facial. A microcirurgia na reconstrução da cabeça e pescoço. REGIÃO NASAL: 
Anatomia do nariz. O nariz do paciente fissurado. Rinosseptoplastias e laterorrinias. Nariz negróide. Tumores 
nasais e rinofima. Reconstrução parcial e total do nariz. REGIÃO ORBITAL: Anatomia da órbita contendo 
cavitário. Ptose palpebral. Reconstrução parcial e total das pálpebras. Ectrópio, entrópio e lagoftalmo. 
Tratamento cirúrgico das exoftalmias. Deformidades congênitas das pálpebras. MEMBRO SUPERIOR E MÃO: 
Anatomia funcional e cirúrgica da mão. Propedêutica da mão. Princípios gerais do tratamento da mão. 
Tratamento das seqüelas de traumatismos de mão. Contratura de Dupuytren e Volkmann. Lesões 
neurotendinosas do membro superior. Tumores de mão - Princípios básicos. Microcirurgia na reconstrução da 
mão. Reconstrução de membro superior. TRONCO E MEMBROS INFERIORES: Anatomia cirúrgica do tronco e 
do membro inferior. Conduta nos esmagamentos de membro inferior. Úlceras de pressão e úlceras 
neurovasculares. Reconstrução de membros inferiores. APARELHO UROGENITAL: Hipospadias, epispadias e 
extrofia de bexiga. Reconstrução do aparelho genital feminino. Reconstrução escrotal. Cirurgia do intersexo. 
REGIÃO MAMÁRIA: Ginecomastia, amastía e polimastia. Noções gerais de tumores da mama. Deformidades da 
glândula mamária. Reconstrução imediata e tardia da mama. Cirurgia Estética. FACE E PESCOÇO: Anatomia 
aplicada à ritidoplastia. Ritidoplastia facial. Procedimentos ancilares. Ritídoplastia frontal. Ritídoplastia cervical. 
Peelíng químico. Dermabrasão e ritidoplastia facial. Blefaroplastias. Ritidoplastia secundária e ritidoplastia em 
homens. Osteotomias estéticas da face. Rinoplastia - Princípios gerais e técnicas. Calvicie e métodos de 
correção. LIPODISTROFIAS E LlPOASPIRAÇÃO: Lípoaspiração e enxerto de gordura. Lípodistrofias dos 
membros superiores e inferiores. Lípodistrofias da face, do tronco e do abdome. GLÃNDULA MAMÁRIA: Ptose 
mamária - Correção cirúrgica. Mastoplastia de aumento. Mastoplastia redutora. ABDOME: Abdominoplastias. 
Plástica umbilical. Cirurgia plástica na criança. Expansores cutâneos. Anestesia em cirurgia plástica. Substâncias 
aloplásticas em cirurgia plástica.  
Prova Prática: Não há.  



 

Anexo 3 ao Edital de Concurso Público 001/2009 - pág 8  

A128 - MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias 
cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; 
tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: 
esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarréicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses 
intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, 
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, insuficiência adrenal, 
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, 
meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: 
transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; 
Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, 
dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, 
leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente 
transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças 
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, 
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A129 - MÉDICO - DERMATOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses 
eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de 
Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, 
anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear por IgA, herpes 
gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; 
infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses superficiais; micoses 
profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses metabólicas; reações de 
hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS; dermatoses congênitas e 
hereditárias; tumores da pele; linfomas e outros processos malignos; terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia 
dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico 
direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas.  
Prova Prática: Não há.  
 
A130 - MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Mecanismos de ação hormonal. Crescimento normal. Distúrbios do crescimento. Deficiência pondo estatural. 
Obesidade infantil. Ginecomastia e mama puberal. Puberdade atrasada. Puberdade precoce. Distúrbios da 
menstruação. Genitália ambígua. Doenças da hipófise e hipotálamo. Doenças da tireóide. Doenças da 
paratireóide. Doenças do metabolismo ósseo. Doenças da glândula adrenal. Doenças do pâncreas. Diabetes 
mellitus I e suas complicações agudas. Tumores endócrinos.  
Prova Prática: Não há.  
 
A131 - MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doença 
do Refluxo gastroesofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera Péptica Gaserodunodenal. Câncer 
Gástrico. Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarréias Agudas e Crônicas. Parasitoses. Doença de Crohn. 
Retocolite Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite 
Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Típado e Drogas. Hepatite Aguda Fulminantes. Litíase Biliar. Colecistite. 
Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS.  
Prova Prática: Não há.  
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A132 - MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo 
Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões 
Precursoras e Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e 
Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças 
Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. 
Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. 
Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.  
Prova Prática: Não há.  
 
A133 - MÉDICO - HOMEOPATA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Fundamentos da Homeopatia. Filosofia de Kent. Energia vital – história e conceito. Vitalismo – conceitos. 
Conceitos – Saúde, Enfermidade, noxa – susceptibilidade, idiossincrasia, agravação homeopática, supressão, 
metáfase mórbida. Alopatia – enentiopatia, isopatia, tautopatia, unicismo, pluralismo, complexismo. Patogenesia 
– conceito e importância. Princípios da Anamnese homeopática. Conceito Miasma – psoRa – psicose – siphylis. 
Matéria médica – Lycopodium, Pulsatilla, Belladona, Lacheses, nux vômica, arnica, calcaria carbônica, veratrum 
album, Tuberculinunn, carsinosinum, sulphur, arsenicum album, thuya ocidentalis, mercurius phospharus, aurum 
ocidentalis, aconitun napelus, natrum muriatricum. Interação médica alopática – homeopática.  
Prova Prática: Não há.  
 
A134 - MÉDICO - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Vigilância à saúde: conceito, componentes práticas; Doenças sexualmente transmissíveis, aids, hanseníase, 
verminose, cólera, raiva, leptospirose, doença meningocócica, meningites viscerais e bacterianas, dengue. 
Doenças infecciosas imuno-preveníveis: sarampo, poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, 
parotidite, rubéola e hepatite. Ações básicas para promoção e prevenção de doenças mais comuns. Higiene 
ambiental. Agentes antimicrobianos. Desnutrição e obesidade no adulto e na criança. Doenças osteo-articulares 
mais comuns no adulto e na criança. Febre reumática. Lombalgias. Infecções respiratórias. Asma brônquica. 
Bronquite crônica e enfisema pulmonar. Anemias. Síndrome diarréica aguda e crônica. Insuficiência renal. 
Infecção urinária. Doenças urológicas mais comuns. Prevenção de câncer cérvico-uterino e de mama. 
Neoplasias freqüentes no adulto e na criança. Acidentes e intoxicações no adulto e na criança. Ansiendade e 
Neoplasias freqüentes no adulto e na criança. Acidentes e intoxicações no adulto e na criança. Ansiedade e 
depressão. Epilepsia e convulsão. Alcoolismo e tabagismo. Diagnóstico diferencial de cefaléias: tratamento. 
Úlceras gástricas e duodenais. Icterícias. Doenças cardiovasculares mais freqüentes. Diabetes mellitus. 
Planejamento familiar: métodos contraceptivos. Pré-natal de baixo risco. Aleitamento materno. Problemas 
ginecológicos mais comuns. Ginecologia na infância. Esquema básico de imanização. Negligência e maus tratos 
na criança. A mortalidade materna e infantil. Principais urgências da prática da atenção primária da saúde.  
Prova Prática: Não há.  
 
A135 - MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Legislação Previdenciária e Trabalhista. Epidemiologia Ocupacional. Psicologia do Trabalho. Riscos Ambientais 
à Segurança e Saúde do Trabalhador. Segurança do Trabalho. Acidente do Trabalho. Toxicologia Ocupacional. 
Ergonomia. Trabalho em Turnos e Noturno. Saneamento do Meio. Doenças Causadas por Agentes Químicos. 
Doenças Causadas por Agentes Físicos e Biológicos. Doenças Causadas por Agentes Ergonômicos. Doenças 
Infecciosas Ocupacionais. Bioestatística. Ética em Medicina do Trabalho. Programa Organização dos Serviços 
Médicos da Empresa.  
Prova Prática: Não há.  
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A136 - MÉDICO - NEUROFISIOLOGISTA CLÍNICO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Instrumentação em Neurofisiologia Clínica; Condução e geração de potenciais; Bases da Eletrencefalografia; 
Eletrencefalografia: aplicações clínicas; Bases dos potenciais evocados cerebrais; Potenciais evocados 
cerebrais: aplicações clínicas; Bases de eletroneuromiografia; Eletroeneuromiografia: aplicações clínicas.  
Prova Prática: Não há.  
 
A137 - MÉDICO - NEUROLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Acidente Vascular Encefálico. Aneurismas e mal formações endocranianas. Polineuropatias periféricas. 
Miastenia Gravis. Meningites bacterianas. Epilepsia. Traumatismos crânio encefálicos. Traumatismo raque 
medular. Comas. Esclerose Múltipla. Manifestações neurológicas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
Álcool e Sistema Nervoso. Distúrbios do sono. Tumores cerebrais. Demência. Síndrome e Doença de Parkinson. 
Coréias. Mielites. Mielinolise Pontina.  
Prova Prática: Não há.  
 
A138 - MÉDICO - NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Neuroanatomia; fisiopatologia do sistema nervoso; semiologia neurológica; neuropatologia básica; genética e 
sistema nervoso; cefaléias; demências e transtornos da atividade nervosa superior; disgenesias do sistema 
nervoso; alterações do estado de consciência; transtornos do movimento; transtornos do sono; doenças 
vasculares do sistema nervoso; doenças desmielinizantes; doenças degenerativas; doenças do sistema nervoso 
periférico; doenças dos músculos e da placa neuromuscular; doenças infecciosas e parasitárias; doenças tóxicas 
e metabólicas; epilepsias; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma; tumores 
do sistema nervoso; urgências em neurologia; indicações e interpretação de: eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuro-imagem, potenciais evocados.  
Prova Prática: Não há.  
 
 
A139 - MÉDICO - OFTALMOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias 
lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em 
doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia 
ocular. Traumatismos oculares. Tumores oculares. Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio 
diágnóstico, tais como biometria ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente, fotocoagulação a 
lazer, campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade.  
Prova Prática: Não há.  
 
A140 - MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Anatomia, fisiologia e semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, 
fisiologia e semiologia dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más 
formações congênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e 
de cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido 
externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. Doenças agudas 
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e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidectomia. Corpo estranho em 
otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A141 - MÉDICO - PATOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Microbiologia clínica: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, trato 
genital, escarro e líquido céfalo-raquidiano; Exames de hemocultura; Microbiologia da infecção hospitalar. 
Parasitologia clínica: Diagnóstico e epidemiologia dos parasitas intestinais. Citologia e bioquímica de líquidos 
biológicos. Imunologia clínica: Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, determinação de citocinas e 
proteínas de fase aguda e tipagem de HLA; Aplicação clínica dos marcadores tumorais; Aplicação dos 
diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo. Bioquímica clínica: Correlação clínica e marcadores de 
doenças coronarianas e Diabetes Mellitus; Determinação de lipídios, bilirrubinas, proteínas, metabolismos.  
Prova Prática: Não há.  
 
A142 - MÉDICO - PEDIATRA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A 
consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e 
seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde 
do Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolitica. 
Anemias. Afeccões agudas do aparelho respiratório. Afeccões agudas do aparelho genito urinário. Infeccões do 
sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. 
Afeccões do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo – inflamatório, 
hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios hemorrágicos. 
Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter Pylori. Convulsões. 
Choque anafilático. Choque. Intoxicacões exógenas. Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo 
gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergência hipertensivas. Hipertenção intra craniana. 
Acidentes, traumas e semi – afogamento. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico precoce do 
câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. 
Noções básicas cardiologia pediátrica.  
Prova Prática: Não há.  
 
A143 - MÉDICO - PLANTONISTA CLÍNICA MÉDICA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Dor 
torácica aguda. Pneumonias comunitárias. Asma brônquica, Bronquite crônica e Enfisema pulmonar. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Infecção do trato urinário. Litíase urinária. Mono e poliartrites agudas. 
Sinusites, amigdalites, e otites. Síndromes diarréicas agudas. Doença ulcerosa péptica. Síndrome de abdome 
agudo. Hemorragias digestivas. Doença cérebro-vascular. Complicações agudas da Diabetes mellitus. 
Meningites.  
Prova Prática: Não há.  
 
A144 - MÉDICO - PLANTONISTA PEDIATRA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Alimentação na infância. Aleitamento materno. Imunizações. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção de 
acidentes e vitimização de crianças e adolescentes. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças 
respiratórias. Doenças gastrointestinais. Doenças renais. Suporte básico e avançado de vida. Emergências 
pediátricas.  
Prova Prática: Não há.  
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A145 - MÉDICO - PNEUMOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Sintomatologia geral das doenças do aparelho respiratório. Abordagem do paciente com doença respiratória. 
Estrutura e função respiratórias, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Diagnóstico diferencial da dor 
torácica. Asma brônquica. Sinusites agudas e crônicas. Bronquiectasia e distúrbios localizados das vias aéreas e 
parênquima pulmonar. Doenças pulmonares intersticiais, doenças pulmonares ocupacionais. Atelectasia e 
colapso pulmonar, encarceramento pulmonar. Pneumonias adquiridas na comunidade. Tromboembolismo 
pulmonar. Doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo. Câncer do pulmão e dos brônquios. Manifestações 
torácicas das doenças sistêmicas. Doenças da pleura, do diafragma, da parede torácica e do mediastino. 
Síndrome da apnéia-hipopnéia do sono obstrutiva. Insuficiência respiratória aguda e crônica. Doenças 
pulmonares supurativas, abscesso pulmonar. Tuberculose pulmonar, paracoccidioidomicose. Antibioticoterapia, 
oxigenioterapia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A146 - MÉDICO - PSIQUIATRIA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da 
personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. 
Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos 
ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. 
Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas 
psicoativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: 
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiquiatria 
Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna.  
Prova Prática: Não há.  
 
A147 - MÉDICO - RADIOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em radiologia diagnóstica. Técnicas de imagem 
radiológica. Radiologia ostearticular pediátrica. Neuroradiologia pediátrica. Radiologia de face e crânio. 
Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. Radiologia cardiovascular pediátrica. Ultra-
sonografia gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia do aparelho urinário. Radiologia pélvica. Radiologia de 
membros superiores e inferiores. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das artrites. 
Avaliação radiológica dos tumores e lesões tumoraes. Avaliação radiológica dos distúrbios metabólicos e 
endócrinos. Avaliação radiológica das infecções musculares esqueléticas. Avaliação radiológica das anomalias 
congênitas e do desenvolvimento. Mamografia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A148 - MÉDICO - REUMATOLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, 
fisiológica e fisiopatológica do sistema imunológico. Artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas 
sistêmicas. Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Doenças reumatológicas 
associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças da coluna vertebral. Osteogênese imperfeita. Artrite 
reumatóide infantil. Lupus eritematoso sistêmico na infância. Tumores cartilaginosos benignos e malignos. 
Raquitismo. Criança com dores nas pernas. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas a genética e 
desenvolvimento. Farmacologia das drogas anti-reumáticas.  
Prova Prática: Não há.  
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A149 - MÉDICO - UROLOGISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema 
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções 
urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, 
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Obstrução urinária. Hidronecrose. Infecções do trato gênito-urinário. Litíase urinária. Distúrbio neorogênicos da 
bexiga. Tumores do rim. Turomes do urotélio. Tumores do pênis. Tumores do testículo. Prostatismo. Hiperplasia 
prostática benigna. Câncer da próstata. Traumatismo do aparelho gênito-urinário.  
Prova Prática: Não há.  
 
A150 - ODONTÓLOGO - PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e exame clínico; 
Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais; Medidas 
preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das 
doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Noções de odontogeriatria; Pacientes especiais; Cirurgia oral; 
Patologia oral; Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal; Pequenas cirurgias, Anestesia em 
Odontologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A151 - ODONTÓLOGO - PRÓTESE DENTAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. ANATOMIA: Sistema estomatognático – ATM. Termos de anatomia 
dental. Dentição. Elemento Dentário. Acidentes anatômicos e cavitários. Oclusão normal e as maloclusões. 
Tecidos dentários; EQUIPAMENTO: Princípios de funcionamento do equipamento. Utilização do equipamento. 
Rotina de manutenção; INSTRUMENTAL: Instrumental (identificação e classificação). Uso do instrumental. 
Conservação do instrumental; MATERIAIS PROTÉTICOS: Gesso e revestimento (diversos tipos de gesso e 
revestimento, modificadores de gesso, fenômenos físico - químicos que ocorrem com o gesso, técnicas de 
manipulação e vazamento de gesso e técnicas de inclusão). Ceras de uso odontológico e antibolhas 
(propriedades físico-químicas das ceras, propriedades e composição básica dos diversos tipos de ceras e 
indicação do uso, técnicas de ceroplastia e emprego de antibolhas). Resinas acrílicas e isolantes (tipos e 
emprego e técnicas de emprego). Materiais de moldagem, de duplicação, abrasivos e polidores (indicações e 
técnicas de utilização e cuidados inerentes a cada um). Ligas metálicas, fundentes, antifundentes e soldas 
(composição básica e a indicação e procedimentos próprios a cada um). Cerâmica (Procedimentos laboratoriais). 
Materiais ortodônticos (resinas, grampos, utilização dos materiais e emprego dos grampos); PRÓTESE 
ODONTOLÓGICA: Prótese total (técnicas laboratoriais quanto ao modelo de estudo e de trabalho e técnicas 
laboratoriais quanto a moldeiras totais nos diversos materiais). Confecção de chapa de prova e plano oclusal. 
Cuidados considerados quanto à estética facial na escolha dos dentes artificiais. Técnica de montagem e 
oclusão. Procedimentos de inclusão, remoção de cera, isolamento, prensagem, polimerização, demuflagem, 
acabamento, polimento. Prótese parcial removível provisória (técnica de confecção). Prótese parcial removível 
com estrutura metálica fundida (técnica de confecção, identificação dos componentes, planejamento e desenho e 
fundição e acabamento). Prótese fixa (técnica de confecção das próteses unitárias estéticas, coroa de jaqueta, 
coroa de VENEER, técnica de fundição, tratamento térmico, decapagem, acabamento e polimento, técnica de 
prensagem com materiais acrílicos e técnicas de confecção das próteses múltiplas). PRÓTESE GERAL DE 
LABORATÓRIO-PRÁTICA: Escultura. Ceroplastia. Inclusão e fundição. Soldagem. Pônticos. Montagem. 
Acabamento e polimento. PRÓTESE ORTODÔNTICA: Dobradura de fios. Alça/ banda (mantenedor de espaço). 
Arco lingual e palatino. Disjuntor palatino. Quadrihelix. Placas (Hawley superior e inferior (simples), Hawley 
contínuo, Hawley com grade, Placa encapsulada, Placa com mola digital e Placa com parafuso expansor). 
Modelo de estudo. Acrilização, acabamento e polimento. DOENÇAS ADQUIRIDAS PELO TÉCNICO EM 
PRÓTESE DENTÁRIA: Segurança do trabalho. Ergonomia. Controle de infecção no laboratório de prótese 
dentária. ÉTICA ODONTOLÓGICA: Relacionamento do protético, cirurgião-dentista e paciente.  
Prova Prática: Não há.  
 
A152 - ODONTÓLOGO - AMBULATORIAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Traumatismo em dentes permanentes jovens. Dentística 
restauradora ‑  diagnóstico e tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão. 
Semiologia ‑  exame do paciente. Técnicas radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da 
cárie dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação pré-
operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações periodontais agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de 
origem endodontica. Placa bacteriana. Controle de placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e 
doença periodontal. Exodontia: técnicas e acidentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia 
odontológica: no foro criminal, trabalhista e civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas 
Técnicas de Avaliação de incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais.  
Prova Prática: Não há.  
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A153 - ODONTÓLOGO - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e exame clínico; 
Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais; Medidas 
preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das 
doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Noções de odontogeriatria; Pacientes especiais; Cirurgia oral; 
Patologia oral; Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal; Pequenas cirurgias. Anestesia em 
Odontologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A154 - ODONTÓLOGO - DISFUNÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR E DOR OROFACIAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Diagnóstico, prevenção, prognóstico e tratamento das más 
oclusões, através de métodos ortopédicos. Tratamento e planejamento mediante o manejo das forças naturais, 
em relação a: crescimento e desenvolvimento; erupção dentária; postura e movimento mandibular; posição e 
movimento da língua; inter-relacionamento com outras especialidades afins, necessárias ao tratamento integral 
dos defeitos da face. Crescimento e desenvolvimento facial. Alterações no desenvolvimento facial - Fatores 
gerais; Fatores locais. Desenvolvimento da oclusão. Classificação das más-oclusões. Etiologia das más-
oclusões. Disfunções da ATM: anatomia da ATM, etiopatologia das desordens têmporo-mandibulares (DTM). 
Cirurgias articulares. Luxação recidivante. Tratamento clínico e cirúrgico da ATM. Tipos de desordens articulares. 
Exames de imagem.  
Prova Prática: Não há.  
 
A155 - ODONTÓLOGO - ENDODONTISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e exame clínico; 
Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais; Medidas 
preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das 
doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Noções de odontogeriatria; Pacientes especiais; Patologia oral; 
Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal, Anestesia em Odontologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A156 - ODONTÓLOGO - IMAGINOLOGIA DENTO-MAXILOFACIAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. PARTE GERAL: Conceitos. Materiais restauradores. Amálgama. 
Resinas compostas. Cimentos de ionômero de vidro. Instrumentais. Materiais protetores. Diagnóstico e plano de 
tratamento. Métodos preventivos. Oclusão. Ajuste oclusal. Movimentos oclusivos. Posições: relação cêntrica, 
máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. Disfunção miofacial. 
Restaurações preventivas. Selantes. Ionômero de vidro. Resinas compostas. Facetas estéticas. Prótese adesiva: 
direta e indireta. Clareamento dental. Inter-relação dentística/periodontia. Restaurações em dentes posteriores 
com resinas compostas. Restaurações em amálgama. Flúor: Mecanismo de ação do flúor. Farmacocinética do 
flúor. Toxicologia. BUCOMAXILOFACIAL: Física das radiações. Natureza e produção dos raios X. Aparelhos e 
tubos. Constituição e funcionamento. Formação da imagem radiográfica. Filmes radiográficos. Câmara escura – 
métodos de processamento. Técnicas radiográfias intra-bucais: Técnica periapical (bissetriz e paralelismo); 
Técnica interproximal; Técnica oclusal. Efeitos biológicos das radiações ionizantes: Higiene das radiações. 
Métodos de localização. Anatomia radiográfica dentomaxilomandibular. Anatomia radiográfica crânio-facial. 
Técnicas radiográficas extrabucais; Panorâmica; Telerradiografia; Lateral da face; ATM. Estudo das anomalias 
dentais: Lesões do órgão dentário. Aterações regressivas da dentição. Radiologia aplicada ao diagnóstico da 
cárie. Estudo radiográfico das periapicopatias e periodojntopatias. Estudo radiográfico dos cistos e tumores 
odontogênicos e não odontogênicos.  
Prova Prática: Não há.  
 
A157 - ODONTÓLOGO - ODONTOPEDIATRA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e exame clínico; 
Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais; Medidas 
preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das 
doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Pacientes especiais; Cirurgia oral; Patologia oral; Radiologia oral; 
Histologia Oral, Odontologia Legal; Pequenas cirurgias, Anestesia em Odontologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A158 - ODONTÓLOGO - ORTODONTISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Crescimento e desenvolvimento facial. Alterações no 
desenvolvimento facial - Fatores gerais; Fatores locais. Desenvolvimento da oclusão. Classificação das más-
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oclusões. Etiologia das más-oclusões. Hábitos em Ortodontia. Exame do paciente. Moldagem e modelo de 
estudo. Diagnóstico e planejamento. Tratamento precoce.  
Prova Prática: Não há.  
 
A159 - ODONTÓLOGO - PERIODONTISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e exame clínico; 
Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais; Medidas 
preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das 
doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Noções de odontogeriatria; Pacientes especiais; Patologia oral; 
Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal; Pequenas cirurgias , Anestesia em Odontologia.  
Prova Prática: Não há.  
 
A160 - ODONTÓLOGO - PLANTONISTA - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices 
epidemiológicos específicos em saúde bucal. Aparelho estomatognático: Desenvolvimento da face, cavidade oral 
e dentes. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. Dentição permanente. Cariologia: Etiologia, 
diagnóstico e tratamento da doença carie dentária com ênfase na prevenção da saúde bucal. Fluorterapia - Uso 
sistêmico e tópico. Aspectos Toxilógicos e clínicos. Flúor; Normas de controle de infecção no ambiente de 
trabalho. Hepatite virais (A, B e C). Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. 
Conduta frente a acidente de trabalho. Exame clínico e radiográfico; Patologia periodontal, doenças gengivais e 
periodontal - diagnostico e tratamento. Algias orofaciais, tipo diagnósticos diferentes. Lesões das estruturas 
dentarias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos periodontais. Cistos e tumores odontogênicos e não 
odontogênicos. Lesões mais freqüentes da cavidade bucal: Candidíase, Gengivo-estomatite-herpética, lesões 
herpéticas, secundarias, sífilis e Aids; Preparo cavitário: Conceitos atuais, materiais usados em dentística, 
proteção de complexo dentino-polpa. Patologia pulpar e periapical: Características Clínicas; Traumatismo dental, 
Trinca do esmalte, Concussão, subluxação, luxação, deslocamento completo do dente, fratura das coroas e 
raízes. Terapêutica odontológica-analgésicos, antoiflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em 
odontologia; Educação e saúde bucal. Diagnóstico bucal: Patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, 
cárie, placa bacteriana e doença periodontal; Técnica de anestesia intraoral. Princípios básicos do atendimento 
em odontopediatria; Emergência e Urgência em odontologia; Ética e Legislação Profissional.  
Prova Prática: Não há.  
 
A161 - ODONTÓLOGO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMJ 
SUS: princípios, diretrizes, legislação, nomes operacionais e portarias (Leis 8080/90 e 8142/90); Programas do 
Ministério da Saúde; Estratégia da Saúde da Família, visão de equipe multidisciplinar, organização do programa 
e sua inserção no SUS (Portaria 648/06); Conhecimentos inerentes às atribuições do cargo; Noções de 
biossegurança (equipamento de proteção individual, imunização, etc. ); Ética e Legislação no Trabalho; Noções 
gerais de: Odontopediatria; Odontologia para bebês; Odontogeriatria; Saúde bucal e Coletiva; Prevenção das 
doenças bucais (cárie dentária, doença periodontal e câncer bucal) a nível ambulatorial e coletivo; Diagnóstico, 
terapia e prevenção de: estomatite herpética primária, trauma dentário, abscesso periapical agudo, alveolite e 
cárie de mamadeira; Noções gerais sobre emergências médicas em odontologia, emergências endodônticas; 
Noções sobre produtos e suas concentrações no tratamento da água potável; Flúor: mecanismo de ação e 
toxicologia; Dentística restauradora: amálgama, resina composta e ionômero de vidro; Proteção pulpar direta e 
indireta; Anestesia local: técnicas, acidentes e complicações; Noções sobre pequenas cirurgias; Uso e 
manutenção dos equipamentos e materiais; Noções sobre: anatomia geral e bucal, periodontia, radiologia, 
semiologia, ergonomia e histologia bucal.  
Prova Prática: Não há.  
 
A162 - PROCURADOR - PMJ 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios constitucionais do Direito Administrativo, controle interno e externo da 
Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário); Administração Pública: Conceito, órgãos da 
Administração, Hierarquia; Administração Indireta: Conceito, autarquia, sociedade de economia mista e empresa 
pública; Serviço Público: Conceito, classificação e formas de prestação; Atos administrativos: Validade, 
invalidade, anulação e revogação. Controle jurisdicional dos Atos Administrativos; Atos Administrativos: 
Discricionariedade e Vinculação. Desvio do Poder; Procedimento Administrativo: Conceito, princípios, requisitos, 
objetivos e fases; Licitação: Natureza Jurídica, Finalidades; Concessão e Permissão de Serviços Públicos; 
Contratos Administrativos: Conceitos, peculiaridades, espécies; Bens Públicos: Formas de utilização, concessão, 
permissão e autorização de uso. Concessão de Direito real de uso; Desapropriação; Responsabilidade Civil da 
Administração: evolução doutrinária e reparação de dano; Improbidade administrativa; Enriquecimento ilícito e 
abuso de poder; Sanção Penal e Civil: Lei 8. 666/93; Lei 10. 192/01; Lei 10. 570/02; Lei 11. 107/05. DIREITO 
TRIBUTÁRIO: Definição e Conteúdo do Direito Tributário, noção de tributos e suas espécies. O Imposto, a taxa e 
a contribuição de melhoria; Vigência e aplicação da Legislação Tributária; Tributos Municipais; Execução Fiscal; 
O município e o poder de tributar; Fundamentos da imposição tributária, suas limitações no ordenamento jurídico; 
Imunidade, isenção e não incidência; Limitações da competência tributária; Ilícito penal tributária: crimes contra a 
ordem tributária. Ilícito tributário, ilícito administrativo tributário. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: 
fontes, conceitos, objeto, classificação e estrutura; Controle de Constitucionalidade e Supremacia da 
Constituição; Repartição de Competências; Bens Públicos; Intervenção nos Municípios e Autonomia Municipal; 
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Emendas Constitucionais; Atribuições e Responsabilidades dos Prefeitos; Estado de Defesa e Estado de Sítio; 
Poder Executivo; Poder Legislativo. Lei Orgânica do Município e Estatuto do Servidor Público Municipal.  
Prova Prática: Não há.  
 
A163 - PSICÓLOGO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. História da Psicologia Hospitalar. Conceitos: saúde, doença, 
psicopatologia e normalidade. O psicólogo no contexto hospitalar: os vários campos de atuação. Modalidades de 
assistência psicológica no hospital: o paciente, a família, a equipe interdisciplinar/multiprofissional. A entrevista 
inicial e o psicodiagnóstico no contexto hospitalar. Psicoterapia breve, Focal, Emergencial no contexto hospitalar. 
Trabalhos com grupos: de auto-ajuda, de crescimento, terapêuticos. Psicossomática: a doença e o adoecer; a 
somatização de angústias. Psiconeuroimunologia. Psicooncologia. Pacientes Terminais: enfrentamento vida e 
morte. O atendimento em emergência e com pacientes da traumatologia. Atuação do Psicólogo na UTI. 
Atendimento a pacientes com doenças infect- contagiosas/ AIDS. Psicologia preventiva: a função social na área 
da Saúde. Psicologia Organizacional no âmbito hospitalar. A ética no contexto hospitalar e a Bioética. 
Abordagem a pacientes oncológicos e transplantados. Princípios e diretrizes do SUS.  
Prova Prática: Não há.  
 
A164 - RELAÇÕES PÚBLICAS - PMJ 
Teorias da Comunicação. Principais escolas e pensadores. Técnicas de Relações públicas. Comunicação 
dirigida. Públicos de uma instituição. Assessoria de imprensa. Organização de entrevistas coletivas. Notas 
oficiais. Marketing institucional. Pesquisa de opinião e de mercado. Pesquisas qualitativas e quantitativas. 
Responsabilidade social, consumo sustentável e relações com as comunidades. Planejamento de comunicação 
organizacional. Fases do planejamento. Interfaces entre as relações públicas e a administração de empresas. 
Produtos audiovisuais. Internet e Intranet. Relações com consumidores. Serviços de atendimento ao consumidor. 
Código de defesa do consumidor. Comunicação social e órgãos públicos. Imagem institucional. Cerimonial e 
protocolo. Organização de eventos. Redação de Texto Informativo. Técnicas de Entrevista. Técnicas de 
Codificação em Jornalismo. Comunicação interna e externa.  
Prova Prática: Não há.  
 
A165 - TÉCNICO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS - PMJ 
Fatores de risco e estilo de vida: Sedentarismo, hipertensão arterial, problemas cardíacos, diabetes, obesidade e 
estresse. Componentes da Atividade Física e Saúde: Definição de saúde e aptidão física e orientações de 
exercícios para melhorar a saúde. Adaptação do corpo ao exercício: Efeitos do exercício sobre o corpo, genética, 
sexo e idade. Atividade Física, doença e incapacidade: Doença coronariana, câncer, derrame, osteoporose, 
artrite, lombalgia, tabagismo, colesterol sangüíneo. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos alimentares, sono, 
controle de peso, criança, adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres e os benefícios do exercício 
regular. Os metabolismos energéticos: energética da contração muscular e os sistemas energéticos. Adaptações 
cardiovasculares e respiratórias durante o esforço: no indivíduo sedentário, no indivíduo treinado e nas variações 
do esquema geral das adaptações. Métodos de treinamento físico: Diferentes tipos de treinamento e esquemas 
de treinamento. Clínica e exames complementares na saúde esportiva: limites da normalidade, anamnese e 
principais exames clínicos. Nutrição e qualidade de vida: nutrição como fonte de energia, dietas, atividade física 
e controle de peso. Cuidados emergenciais: emergências da cabeça aos pés, traumatismos múltiplos, estado de 
choque, queimaduras e arritmias cardíacas.  
Prova Prática: Não há.  
 
A166 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em 
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Terapia Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas 
fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento 
motor, sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), 
Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão, Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, 
Avaliação de Queimados. Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. 
Tratamento de Terapia Ocupacional para pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, 
lesão de medula espinhal, Queimados Ortopédicos, Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. 
Tratamento de Terapia Ocupacional para Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e 
adaptações. Terminologia Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade.  
Prova Prática: Não há.  
 
A167 - ZOOTECNISTA - PMJ 
Origem e dinâmica da domesticação dos animais. Espécies domésticas e silvestres de interesse zootécnico. 
Aparelho locomotor. Sistemas: circulatório e linfático, respiratório, digestivo, geniturinário, nervoso, endócrino, 
sensorial e tegumentar dos animais. Anatomia dos aparelhos reprodutivos de machos e fêmeas. Fatores 
endógenos e exógenos que interferem na produção e equilíbrio dos hormônios do ciclo reprodutivo. Introdução à 
bioclimatologia: adaptações e evolução dos animais. Efeitos do ambiente na produção, reprodução e saúde dos 
animais. Fatores climáticos e mecanismos de termorregulação. Interação genótipo-ambiente. Princípios de 
higiene e profilaxia dos animais, dos alimentos, das instalações e equipamentos. Programas profiláticos e 
calendários de vacinação para as criações zootécnicas. Importância situação e perspectivas da bovinocultura de 
corte. Raças: européias, zebuínas e nacionais. Raças adaptadas, crescimento, desenvolvimento e produção de 
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carne com certificação de origem. Manejo reprodutivo, alimentar e de instalações para gado de corte (cria, recria 
e terminação). Bovinocultura de corte a base de pasto. Práticas de manejo e alternativas alimentares para 
produção etológica e ecologicamente sustentável. Instalações e equipamentos adequados a de produção. 
Planejamento da criação.  
Prova Prática: Não há.  
 
A206 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - ACORDEON - FCJ 
A207 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - BATERIA - FCJ 
A208 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - CANTO LÍRICO - FCJ 
A209 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - CANTO POPULAR - FCJ 
A210 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - CLARINETE - FCJ 
A211 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - CONTRABAIXO ACÚSTICO - FCJ 
A212 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - FLAUTA DOCE - FCJ 
A213 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - GUITARRA - FCJ 
A214 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - HISTÓRIA DA MÚSICA - FCJ 
A215 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - OBOÉ - FCJ 
A216 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - PERCUSSÃO - FCJ 
A217 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - REGENTE DE CORAL - FCJ 
A218 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - SAXOFONE - FCJ 
A219 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - LINGUAGEM MUSICAL ADULTA/INFANTIL - FCJ 
A220 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - TROMPA - FCJ 
A221 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - TROMBONE - FCJ 
A222 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - TROMPETE - FCJ 
A223 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLA - FCJ 
A224 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLINO - FCJ 
A225 - PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLONCELO - FCJ 
TEORIA MUSICAL: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de tons inteiros. 
Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos. Transposição. Modulação. Harmonização. 
Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano). Funções harmônicas. Dominantes secundárias. 
Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de conjuntos. PERCEPÇÃO: Intervalos (harmônicos e melódicos). 
Acordes (tríades e dominantes com 7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). ANÁLISE: Formas 
musicais (sonata, rondó, ABA, tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de 
conjuntos). HISTÓRIA DA MÚSICA: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Período 
Barroco – música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico – sonata, ópera e sinfonia. Período 
Romântico – lied, ópera e música instrumental. Século XX – impressionismo, expressionismo, música 
dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da Música Brasileira.  
Prova Prática: Matérias teóricas – ministrar uma aula de 20 minutos e entrevista pela banca. O Candidato pode 
trazer um aluno para ministrar a aula. Instrumento - ministrar uma aula de 20min, leitura de uma peça à primeira 
vista, execução de uma peça de livre escolha e entrevista pela banca. O candidato pode trazer um aluno para 
ministrar a aula.  
 
A226 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - ARTE JUVENIL - FCJ 
A227 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - BALLET CLÁSSICO - FCJ 
A228 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - DANÇA CONTEMPORÂNEA (INFANTIL/ADULTO) - FCJ 
A229 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - ESCULTURA - FCJ 
A230 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - TEATRO (INFANTIL/ADULTO) - FCJ 
A231 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - TECELAGEM E TAPEÇARIA - FCJ 
A232 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - ARTES PLÁSTICAS - FCJ 
A233 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - JAZZ - FCJ 
A234 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - PINTURA PORCELANA - FCJ 
A235 - PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - SAPATEADO - FCJ 
Artes Geral: Histórico e metodologia do ensino da arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: 
legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O conhecimento artístico como 
produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das 
linguagens artísticas. Dança: Origem e evolução; História da dança; Papel da dança na educação; Estrutura e 
funcionamento do corpo para a dança; As danças como manifestações culturais; Elementos corporais e técnicos 
das danças populares brasileiras; Análise, interpretação e montagem de coreografias; Noções básicas; Dança 
popular; Dança de salão e jazz; Características da dança de rua; Ritmos brasileiros; Técnicas do ballet clássico; 
Abordagens metodológicas no ensino da dança.  
Prova Prática: Dança - Uma aula de dança contemporânea de uma hora para alunos de nível avançado. Arte 
Juvenil, Escultura, Tecelagem, Tapeçaria, Artes Plásticas, Pintura em Porcelana - Apresentação de portfólio 
pessoal e demonstração de experiência prática perante a Banca examinadora.  
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B. CAR G O S D E AD M I NI S T R AÇ Ã O  GE R AL  -  NÍ VE L MÉ DI O 
 
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais 
com 20 (vinte) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES: 
LINGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. 
Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. 
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme o cargo a que o 
candidato concorrer: 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES: 
 
B101 - AGENTE ADMINISTRATIVO - PMJ 
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: centralização e 
descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, contábil, administrativa, 
operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. 
Princípios gerais. Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 
regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do arquivo, 
fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição 
de documentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. Recepção: informações, 
encaminhamento, atendimento à clientes, registro, manuseio e transmissão de informações. Apresentação 
pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de 
empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e 
interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no 
exercício profissional: a imagem da organização, imagem profissional, sigilo e postura. Princípios e diretrizes do 
SUS. CONHECIMENTOS DE MICROINFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Office.  
Prova Prática: Não há.  
 
B102 - AGENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PMJ 
SUS – Princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Trabalho em equipe. Educação em 
Saúde: conceitos básicos. Odontologia Social: Atendente de Consultório Dentário: Histórico, Legislação e papel 
do ACD. Odontologia Preventiva – Higiene Dentária: Etiologia e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença 
Periodontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor (composição e aplicação), Cariostático e Selantes 
Oclusais. Processo Saúde/Doença – Levantamentos Epidemiológicos. Noções de Vigilância à Saúde e de 
Biossegurança. Materiais, Equipamentos e Instrumentais, Manipulação, Manutenção e Conservação. Materiais 
Dentários – Forradores e Restauradores. Esterilização e Desinfecção. Educação em Saúde. Noções de 
instrumentação clínica e cirúrgica, noções de biosegurança. Noções de Radiologia, Odontopediatria, Prótese, 
Cirurgia, Endodontia, Dentística e Anatomia Bucal e Dental (Notação Dentária).  
Prova Prática: Não há.  
 
B103 - AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA - PMJ 
Conhecimentos Específicos: Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. 
Noções básicas de saúde pública, epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. Política Nacional de 
Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica - Ministério da Saúde - Saúde da Família. Volume nº 12 - 
Obesidade. Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama. Volume nº 14 – Prevenção 
Clínica de Doença cariovascular, Celebrovascular e Renalcrônica. Volume nº 15 – Hipertensão Arterial 
Sistêmica. Volume nº 16 – Diabetes Mellitus. Volume nº 17 – Saúde Bucal. Volume nº 18 – HIV/Aids, Hepatites e 
outras DST. Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso. Volume nº 20 – Carência de 
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Micronutrientes. Volume nº 21 – Vigilância em Saúde. Volume nº 23 – Saúde da Criança. Legislação: 
Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 -Condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Lei federal 8.142/90 - Participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei federal 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. Lei federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei federal 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição - Aproveitamento de pessoal amparado 
pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. 
Prova Prática: Não há.  
 
B104 - ALMOXARIFE - PMJ 
Noções básicas de segurança e higiene no trabalho. Cuidados com o Patrimônio: equipamentos hospitalares, de 
limpeza, alimentos, aparelhos diversos, móveis e utensílios, impressos, etc. Identificação e Codificação de 
Materiais. Controle de estoque. Técnicas de armazenagem. Movimentação de materiais. Embalagens. 
Inventários. Fiscalização e controle de produtos. Conceitos básicos de informática  
Prova Prática: Não há.  
 
B201 - ASSISTENTE CULTURAL – ENCADERNADOR - FCJ 
Técnicas de encadernação de livros, jornais e documentos. Encadernação de costura manual. Recuperação de 
encadernação original. Encadernação de documentos públicos. Conservação de livros. Operações de 
intervenção. Noções básicas de Museologia e Arquivologia. 
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
B202 - ASSISTENTE CULTURAL – MONITOR DE MUSEUS - FCJ 
Fundamentos teóricos da museologia: história dos museus e da museologia, teoria museológica, funções 
científicas, educativas e sociais. Documentação: Noções de aquisição, registro, classificação, indexação e 
inventário de acervo, pesquisa de identificação e contextualização, sistemas de recuperação de informações, 
tecnologias da informação aplicadas aos museus. Conservação: Noções de guarda, acondicionamento e 
transporte, estudo de materiais, condições ambientais, conservação preventiva, operações de intervenção. 
Monitoria: projetos editoriais (as publicações no museu), redes e sistemas museológicos, gestão de programas e 
serviços em museus, planejamento, organização, execução, controle.  
Prova Prática: O candidato deverá discorrer para banca examinadora, sobre diferentes aspectos dos espaços 
de memória da FCJ 
 
B203 - ASSISTENTE CULTURAL – TRADUTOR - INGLÊS - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do inglês e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa e 
inglês: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma culta 
em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
B204 - ASSISTENTE CULTURAL – TRADUTOR - FRANCÊS - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do francês e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa 
e francesa: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma 
culta em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
B205 - ASSISTENTE CULTURAL – TRADUTOR - ALEMÃO - FCJ 
Aspectos comparativos da gramática do alemão e do português. Domínio da norma padrão da língua portuguesa 
e alemã: sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, pontuação. Observância à norma 
culta em ambas as línguas em relação à estruturação do período: coerência e coesão. Interpretação de texto. 
Peculiaridades discursivas: tipologia textual.  
Prova Prática: O candidato deverá realizar a tradução de um texto em idioma específico disponibilizado e 
avaliado por banca.  
 
B105 - AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA - PMJ 
QUIMICA: Introdução à Química; A Matéria e Suas Transformações; Fenômenos Físicos e Químicos; 
Substâncias e Misturas; Separação de Misturas; Estrutura do Átomo; Modelos Atômicos de Dalton e Thomsom; 
Modelo Atômico de Rutherford; Elementos químicos; Isótopos, sótonos e Isóbaros; Modelo Atômico de Bohr; 
Distribuição Eletrônica em Níveis e Subníveis; Diagrama de Energia de Linus Pauling; Tabela Periódica; 
Períodos e Famílias dos Elementos; Propriedades Periódicas/ Aperiódicas; Ligações Químicas: 
iônica/covalente/metálica; Geometria Molecular; Funções Inorgânicas; Ácidos /Bases/ Sais; Grandezas 
Químicas; Constante de Avogadro; Massa molar e Massa atômica; Óxidos; Reações Químicas: Análise/ Síntese; 
Simples Troca ou Deslocamento/ Dupla Troca; Química e meio ambiente; Dispersões e Soluções; Propriedades 
Coligativas das soluções; Termoquímica; Cinética química; Equilíbrios Químicos: Equilíbrios Iônicos, Hidrólise, 
Solubilidade; Óxido Redução; Eletroquímica: Pilhas, Eletrólise; Radioatividade; Introdução Química Orgânica; 
Conceito de Massa Atômica; Transformações gasosas / misturas gasosas; Propriedades Gerais da matéria/ Leis 
Ponderais; Cálculos químicos / mol; Modelos atômicos; Polaridade de ligações e de meléculas; Compostos 
orgânicos; Eletrólitos; Tipos de reações químicas; Isomeria em química orgânica; Reações Orgânicas; 
Eletroquímica: Pilhas e eletrólise; Concentração de soluções; Cinética Química; Equilíbrios Químicos; 
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Propriedades coligativas; Radioatividade; Equilíbrios heterogêneos; Solubilidade. FÍSICA: A estrutura da matéria; 
As quatro forças fundamentais da natureza; Exprimindo as grandezas – sistemas de unidades; Cinemática 
escalar em uma dimensão; Queda livre e lançamento vertical; Vetores; Lançamento de projéteis: horizontal/ 
oblíquo; Dinâmica Newtoniana; As três leis de Newton; Forças em ação nas curvas; Movimento harmônico 
simples – MHS; Estudo de pêndulos; Fontes e formas de energia; Potência e rendimento; Gravitação; Estática; 
Equilíbrio de forças num ponto; Temperatura e Dilatação térmica; Quantidade de calor; Calor Sensível e Latente; 
Capacidade Térmica e Calor Especifico; Trocas de Calor e mudanças de fase; Gases e suas transformações; 
Leis da termodinâmica; Luz; Espelhos Esféricos; Refração da luz; Lentes; Instrumentos Ópticos; Óptica 
Ondulatória; Ondas; Som; Eletrostática: força e campos elétricos; Condutores elétricos; Medidas / Cinemáticas 
escalar; Movimento Uniforme; Movimento Variado uniforme; Espelhos; Corrente Elétrica / Leis de Ohm; 
Geradores e Receptores Elétricos; Óptica Geométrica; Laminas e primas; Lentes Esféricas e Instrumentos 
Ópticos; Medidas Elétricas; Campo Magnético; Força Magnética; Impulso e Quantidade de Movimento; 
Densidade e Pressão; Ondulação; Indução e Ondas eletromagnéticas; Princípio de Arquimedes.  
Prova Prática: Não há.  
 
B106 - AUXILIAR DE EDUCADOR (FORMAÇÃO: MAGISTÉRIO) - PMJ 
Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação 
complementar. Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação. 
Psicologia e educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e autonomia da escola. Avaliação 
do processo educativo. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Parâmetros curriculares 
nacionais. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Desenvolvimento infantil com base nas 
concepções de Vygotski e Piaget. Organização do tempo e espaço nas instituições de educação infantil e ensino 
fundamental.  
Prova Prática: Não há.  
 
B107 - EDUCADOR (FORMAÇÃO: MAGISTÉRIO) - PMJ 
Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação 
complementar. Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação. 
Psicologia e educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e autonomia da escola. Avaliação 
do processo educativo. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Parâmetros curriculares 
nacionais. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Desenvolvimento infantil com base nas 
concepções de Vygotski e Piaget. Organização do tempo e espaço nas instituições de educação infantil e ensino 
fundamental.  
Prova Prática: Não há.  
 
B108 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - PMJ 
Lei orgânica municipal, Código Tributário Municipal e Legislação Municipal sobre parcelamento de solo, posturas, 
e vigilância sanitária. Ética profissional. Noções básicas de administração pública e direitos e deveres do servidor 
público municipal. Código de Obras. Código de Posturas do Município. Código de Defesa do consumidor. 
Legislação Ambiental e demais atividades relacionadas ao cargo. 
Prova Prática: Não há.  
 
B109 - FISCAL DE TRANSPORTES - PMJ 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9. 503 /1997 e posteriores alterações). Padronização e publicidade 
nos veículos destinados ao serviço de táxi do Município (Legislação Municipal). Licenciamento e renovação de 
licenças para o serviço de táxi (Legislação Municipal). Regulamentação sobre o serviço de transporte rodoviário 
municipal ( Legislação municipal pertinente)Gratuidade do transporte coletivo municipal para deficientes físico, 
auditivo, mental e visual (Legislação pertinente). Normas referentes ao serviço especial de transporte escolar no 
Município. Estatuto do Idoso.  
Prova Prática: Não há.  
 
B110 - LABORATORISTA DE SOLO - PMJ 
Classificação de solos e brita, granulométria, limites de liquidez e plasticidade, umidade, densidade, ensaios 
marshall, c. b. u. q. compactação de solos, densidade na pista, equivalênte de areia, a. a. u. q. estudo de jazidas, 
ensaios de materias betuminosos, brita graduada (base).  
Prova Prática: Não há.  
 
B111 - TÉCNICO AGRÍCOLA - PMJ 
Solos: características morfológicas; ordens e classes de solos, principais unidades, aptidão agrícola, limitações 
de uso, fertilidade natural. Conservação dos solos: práticas de manejo. Propriedades dos solos. Coleta de solos 
para análise: técnica de amostragem. Correção e fertilização dos solos. Classificação dos fertilizantes; Máquinas 
e implementos agrícolas: técnicas de operação e manutenção; Clima: normais climáticas, relação clima e 
culturas, balanço hídrico; Culturas: milho, cana-de-açúcar, soja, feijão, arroz, trigo e mandioca. Época de 
semeadura e plantio, práticas culturais, controle de pragas, moléstias e inços; Plantas forrageiras para grão, 
pastejo e ceifa. Conservação de forragens. Práticas de plantio e utilização. Adubação; Fruticultura: maçã, uva, 
pêssego, citrus. Escolha do terreno, preparo de mudas, cultivo, épocas de plantio, tratos culturais. Controle de 
pragas e moléstias; A técnica da poda: poda de condução; Pecuária leiteira e de corte: raças, alimentação, 
manejo, controle sanitário; Olericultura: botânica, cultivares, clima, época de plantio, e tratos culturais da alface, 
couve, alho, batata, cebola, cenoura, tomate, pepino e pimentão; Irrigação: princípios gerais e métodos.  
Prova Prática: Não há.  
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B112 - TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS - PMJ 
Colheita de Sangue - Introdução e Metodologia de colheita de sangue. Composição e distribuição dos líquidos 
orgânicos. Colheita convencional e colheita com vacutainer. Colheita de sangue arterial para gasometrias e 
hemoculturas. Bioquímica - Princípios, finalidade, armazenamento, cuidados e precauções com o uso dos 
reagentes. Realizações de dosagens bioquímicas (procedimentos). Hematologia - Introdução à hematologia. 
Hemograma (eritrograma e leucograma). Velocidade de Hemossedimentação (VHS). Coagulograma. Imunologia 
- Definição de Imunologia. Conceitos teóricos de Antígeno, Anticorpo, Resposta Imune, Complemento; 
Imunoglobulinas; Aglutinação; Sistema ABO; Sistema Rh; Tipagem sangüínea; btenção de soros e plasmas; 
Unidades de volume; Diluições; Teste de Coombs indireto; PCR; Fator reumatóide – Látex; Waaler Rose; ASLO; 
VDRL; imunofluorerscência; Imunodifusão radial; Enzimaimunoensaio; ELISA. Microbiologia - Introdução a 
microbiologia. Preparos de meio de cultura. Técnicas de semeadura em bacteriologia e micologia. Principais 
técnicas de coloração em microbiologia. Parasitologia - Preparo de laminas para esfregaços. Técnicas mais 
utilizadas na rotina para o diagnóstico de enteroparasitoses. Técnicas específicas de diagnósticos (fita gomada, 
método de Bertman, método de Kato, utilização de hemocultura, técnicas para diagnóstico de leischmaniose 
viceral). Urinálise - Técnicas de colheita de urina. Cuidados e procedimentos na utilização de tiras reativas na 
urinálise. Teste confirmatórios em urinálise (proteína, glicose, bilirrubina).  
Prova Prática: Não há.  
 
B113 - TÉCNICO EM AQUICULTURA - PMJ 
Sistemas de produção de peixes Ecologia aplicada à pesca. Instalações em piscicultura - viveiros escavados. 
Instalações em Piscicultura – tanque – rede. Espécies de peixes potenciais para piscicultura. Anatomia e 
Fisiologia dos Peixes. Reprodução induzida dos peixes. Qualidade da água na produção de peixes – ambiência 
em piscicultura . Calagem / Adubação de viveiros / Povoamento de viveiros de alevinos. Alimentação e Nutrição 
de Peixes. Tópicos de refrigeração aplicada à pesca. Processamento de produtos pesqueiros. Higiene e controle 
de qualidade do pescado.  
Prova Prática: Não há.  
 
B114 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PMJ 
Contabilidade Geral: Entidade contábil; Patrimônio; Escrituração contábil; Estrutura patrimonial e de resultados; 
Plano de contas; Operações contábeis; Variações patrimoniais; Apuração do resultado; Demonstrações 
Financeiras; Princípios Fundamentais de Contabilidade. Contabilidade de Custo: Terminologia e classificação 
dos custos; Sistemas de acumulação e custeamento; Material direto; Mão-de-obra direta; Gastos gerais de 
fabricação; Critérios de rateio; Controle e avaliação de estoque de produtos prontos; Custo dos produtos 
vendidos. Contabilidade Pública: Administração pública; Orçamento público; Princípios Orçamentários Receita 
pública; Despesa pública; Licitações; Desempenho da Despesa; Adiantamentos; Regimes Contábeis; Prática de 
escrituração; Patrimônio público; Créditos adicionais; Dívida pública; Elaboração dos balanços públicos e 
demonstração das variações patrimoniais; Responsabilidade Fiscal dos Municípios. Legislação e Ética 
Profissional: Legislação profissional; Normas Brasileiras de Contabilidade; Ética do Contabilista.  
Prova Prática: Não há.  
 
B115 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PMJ 
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. 
Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Sistema 
Único de Saúde - SUS: a Constituição Federal de 1988 Artigos 196 a 200 e a Leis Orgânicas da Saúde – Lei 
8080/90 e 8142/90. Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e do adolescente. 
Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e 
parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos 
de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica 
medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, 
drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, 
glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do 
sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; pré-trans e pós-
operatório; urgências e emergências; terapia intensiva, hemodiálise. Cuidados de enfermagem à saúde da 
mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças sexualmente transmissíveis e aids. 
Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente; 
doenças prevalentes na infância (afecções respiratórias, diarréia, desidratação, desnutrição, verminose, ); 
distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino; doenças infecto-contagiosas; 
terapia intensiva; urgências e emergências (parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, 
queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré- trans e pós operatório. 
Imunização: esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças preveníveis por imunização. 
Notificação compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na 
utilização das principais armas terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia).  
Prova Prática: Não há.  
 
B116 - TÉCNICO FLORESTAL - PMJ 
Uso e conservação dos solos; adubação em geral: tipos e classificação de fertilizantes e corretivos; Irrigação e 
drenagem; Conhecimentos gerais de fitotecnia: grandes culturas anuais, grandes culturas perenes, olericultura, 
fruticultura, silvicultura, pastagens. Noções de fitossanidade. Noções de higiene e de segurança individual, 
coletiva e de instalações. Noções de primeiros socorros.  
Prova Prática: Não há.  
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B117 - TÉCNICO QUÍMICO - PMJ 
Propriedades dos Materiais: Estados físicos e mudanças de estado. Variações de energia e do estado de 
agregação das partículas. Cor, aspecto, cheiro e sabor, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, 
densidade e solubilidade. Substâncias puras e critérios de pureza. Misturas homogêneas e heterogêneas. 
Métodos de separação. Periodicidade Química: Potencial de ionização e afinidade eletrônica. Periodicidade das 
propriedades macroscópicas: temperaturas de fusão e ebulição, caráter metálico de substâncias simples. 
Ligações Químicas e Interações Intermoleculares: Propriedades de Substâncias e Soluções: correlação com os 
modelos de ligações químicas e de interações intermoleculares. Modelos de ligações químicas e interações 
intermoleculares. Substâncias iônicas, moleculares, covalentes e metálicas. Funções Inorgânicas: Conceitos, 
notação e nomenclatura de óxidos, ácidos, bases e sais comuns. Propriedades. pH: conceito, escala, uso, 
cálculo de pH. Reações de neutralização. Reações Químicas e Estequiometria: Reação química: conceito e 
evidências. Equações químicas: balanceamento e uso na representação de reações químicas comuns. Massa 
atômica, mol e massa molar: conceitos e cálculos. Aplicações das leis de conservação de massa, das 
proporções definidas e do princípio de Avogadro. Cálculos estequiométricos. Soluções Líquidas: Soluções e 
solubilidades. O efeito da temperatura na solubilidade. Concentração de soluções. Cálculos. Técnicas de preparo 
de soluções. Termoquímica: Os princípios da Termodinâmica. Obtenção de calores de reação por combinação 
de reações químicas; a Lei de Hess. Cálculos. Produção de energia pela queima de combustíveis: carvão, álcool 
e hidrocarbonetos. Aspectos químicos e efeitos sobre o meio ambiente. Cinética: Fatores que afetam as 
velocidades das reações. Leis de velocidades. Cálculos de velocidades e ordem da reação. Energia de ativação. 
Equilíbrio Químico: Conceito. As características do equilíbrio. Equilíbrio químico e o princípio de Lê Chatelier. 
Cálculos de equilíbrio. Eletroquímica: Equações de reações de oxidação/redução: balanceamento e obtenção a 
partir daquelas referentes à semi-reações. Potencial de redução, série eletroquímica e cálculos de força motriz. 
Pilhas e eletrólise. Química Orgânica: Fórmulas moleculares e estruturais. Relações entre propriedades e 
estruturas. Notação e nomenclatura sistemática – IUPAC. Isomeria constitucional e estereoisomeria: 
identificação de isômeros constitucionais em substâncias alifáticas e aromáticas, identificação de 
diasteroisômeros em substâncias cíclicas. Reações orgânicas: de compostos alifáticos insaturados: adição de H2 
e Br2; de álcoois: oxidação e eliminação; de aldeídos e cetonas: oxidação e redução; de esterificação e de 
saponificação. Laboratório Químico: Utilização de equipamentos e vidrarias comuns nos laboratórios químicos. 
Laboratório químico: regras de segurança.  
Prova Prática: Não há.  
 
B118 - TECNÓLOGO EM TURISMO - PMJ 
Conceituação e organização do turismo; Dimensão; Análise estrutural; Metodologia de pesquisa; Elementos 
históricos de turismo; Características importantes; fatores determinantes. Legislação sobre o turismo. Análise 
macroeconômica do turismo. Sociologia do lazer e do turismo. Hotelaria: Histórico, conceitos e tipologia: funções 
e importâncias. Turista: Conceitos e Tipologias. Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural. Fundamentos 
geográficos do turismo. Turismo, bens culturais e elementos de museologia. Marketing em turismo. Turismo e 
cultura popular. Elementos de estatística em turismo. Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e 
eventos de turismo. Planejamento e organização do turismo. Planejamento, organização e execução de eventos 
culturais.  
Prova Prática: Não há.  
 
B119 - TOPÓGRAFO - PMJ 
Topografia: Instrumentos topográficos: teodolitos, níveis, trena, balizas, miras, estação total, prisma. Métodos 
topográficos: Planimetria: unidades de medidas, medição a trena, medição a teodolito, desenhos de plantas, 
triangulação a trena, cálculo de área por coordenadas. Altimetrias: cálculo de cotas com nivelamento 
trigonométrico, cálculo de altitudes com nivelamento, levantamento taqueométrico, levantamento planimétrico. 
Curva circular, cálculo e locação.  
Prova Prática: Não há.  
 
 

C. CAR G O S D E AD M I NI S T R AÇ Ã O  GE R AL  -  NÍ VE L FU N DAM E N T AL 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Gerais com 20 (vinte) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES: 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentuação 
Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal 
e nominal; Crase; Regência.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: Raciocínio Lógico.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
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Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme o cargo a que o 
candidato concorrer: 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES: 
 
C101 - AGENTE DE COMBATE A DENGUE (EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS) - PMJ 
Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de prevenção. O sistema 
de saúde no Brasil. Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva. 
Desenhos de pesquisa em epidemiologia. Medidas de freqüência e associação das doenças. Propriedades dos 
testes diagnósticos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e das doenças crônicas não-transmissíveis. 
Vigilância epidemiológica. Sistemas de informação em saúde. Análise dos dados epidemiológicos.  
Prova Prática: Não há.  
 
C102 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - PMJ 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares 
com o patrimônio. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das 
tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e 
conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. Conhecimentos básicos de instalações hidráulicas: 
instalar ou trocar torneiras, chuveiros, conexões ou válvulas hidráulicas.  Noções básicas de segurança e higiene 
do trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância da 
disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade.  
Prova Prática: Não há.  
 
C103 - AGENTE OPERACIONAL DE OBRAS - PMJ 
Conhecimentos básicos na área da construção civil: materiais empregados, preparação de massas para 
revestimento, concreto, chapisco, traços de concreto, tipos de telhas de barro e de tijolos. Uso do prumo, nível e 
esquadro. Noções básicas de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de 
proteção individual.  
Prova Prática: Não há.  
 
C104 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PMJ 
Atendimento ao público – pessoal, via telefone, digital. Comunicação social – usuário interno e externo. 
Correspondência comercial. Organização de documentos – arquivo, protocolo. Relacionamento interpessoal. 
Conhecimento de contabilidade e orçamento. Desenvolvimento de projetos. Noções de Informática: 1 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa; 2 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática; 3 Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 
cópia de segurança (backup); 3. 1 Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas, compartilhamento de arquivos; 4 Conceitos de Windows, Word, Excel e Internet.  
Prova Prática: Não há.  
 
C105 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO - PMJ 
Levantamento estatístico de dados; Registro, controle e mapeamento dos bens patrimoniais; Conservação, 
manutenção e armazenamento de equipamentos; Utilização e/ou aplicação de instrumentos de medição. 
Medidas de dimensão e volume (Métrica e Inglesa); Elaboração, emissão e interpretação de relatórios. 
Segurança no trabalho.  
Prova Prática: Não há.  
 
C106 - BORRACHEIRO - PMJ 
Noções de segurança, para o exercício da atividade. Tipos de pneus utilizados em automóveis, utilitários 
caminhões e tratores. Tipos de remendos aplicados em consertos de pneus com e sem câmara de ar. Aperto 
correto de rodas e aros; Tipos de aros utilizados em automóveis, utilitários, caminhões e tratores.  
Prova Prática: Não há.  
 
C107 - CARPINTEIRO - PMJ 
Leitura e interpretação de desenhos. Ferramentas e equipamentos utilizados em carpintaria. Nomenclatura de 
equipamentos e peças que constituem o moinho. Conhecimento básico sobre projeto e condições para execução 
da obra. Conhecimento em tipos de madeiras. Encaixes. Normas de segurança do trabalho.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C108 - CHAPEADOR - PMJ 
Conhecimento dos equipamentos e ferramentas utilizados. Reformas e retoques. Tipos de tintas e bases; 
Solventes. Normas de segurança. Desintoxicação. Cores Canalizadas; Cores de Segurança. Uso e cuidados 
necessários para conservação de instrumentos de pintura; Procedimentos corretos para economizar tinta e 
derivados; Procedimentos para definições de cores. Segurança no trabalho. Higiene e primeiros socorros.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
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C109 - COVEIRO - PMJ 
Tipos de sepulturas; A exumação; Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de 
alvenaria e concretos. Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho. Comportamento ético, 
Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público.  
Prova Prática: Não há.  
 
C110 - COZINHEIRO - PMJ 
A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. Higiene, saúde 
corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho; Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins; 
Higiene e limpeza dos utensílios e dos equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos 
alimentos. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho; 
Utilização de equipamentos de proteção individual; Manuseio e segurança no uso de utensílios e equipamentos; 
Noções básicas de prevenção de acidentes no trabalho. Etapas do processo de produção de refeições: 
Recebimento, guarda e segurança dos alimentos; Técnicas e utensílios no preparo de alimentos. Cardápios; 
Distribuição das refeições.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C111 - ELETRICISTA - PMJ 
Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de baixa, média e alta tensão em 
instalações prediais e industriais, iluminação pública ou outros locais guiando-se por esquemas elétricos, normas 
e outras especificações. NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos 
de medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de materiais condutores, isolantes e resistores, unidades de 
medidas e grandezas elétricas. Eletrônica básica, digital e de potência. Conhecimentos, fixação e instalação de: 
quadros de distribuição monofásico, bifásico e trifásico, nstalação e manutenção de quadros de comando, 
compensadoras, estrela/triangulo, soft-starter e inversores de freqüência, conhecimentos de CLP, tomadas e 
interruptores, chaves de comando, circuitos de sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais e 
ferramentas. Operações de serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação luminárias. 
Proteção de condutores. Simbologia de acordo com as normas da ABNT, Confecção, leitura e interpretação de 
projetos elétricos em geral. Desenho elétrico. Conhecimentos de AutoCAD. Instalação de SPDA. Instalação e 
manutenção de motores. Instalação e manutenção de redes telefônicas. Instalação e manutenção de sistemas 
de cabeamento estruturado. Equipamentos de proteção individual.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C112 - ELETRICISTA DE VEÍCULOS - PMJ 
Conceitos básicos em eletricidade. Sistema de partida. Sistema de carga de bateria. Instalações elétricas. 
Limpadoras de pára-brisas. Desembaçadores de vidros vigia e pára-brisas. Iluminação e sinalização. Instalações 
elétricas em automóveis.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C113 - ENCANADOR - PMJ 
Conhecimentos básicos de instalações hidráulicas: instalação ou substituição de torneiras, chuveiros, conexões 
ou válvulas hidráulicas.  Conservação em instalações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, 
instrumentos de controle de pressão, válvulas, entre outros. Organização e limpeza do local de trabalho. 
Segurança no trabalho e demais atividades inerentes ao cargo. 
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.  
 
C114 - FABRICADOR DE TUBOS - PMJ 
Artefatos de concreto. Tipos, característicos, finalidade. Maquinário, equipamentos e materiais empregados na 
fabricação de artefatos de concreto. Produção e armazenamento. Organização e limpeza do local de trabalho. 
Segurança no trabalho.  
Prova Prática: Não há.  
 
C115 - FRENTISTA - PMJ 
Conhecimentos de hidráulica básica. Combustíveis e Lubrificantes. Manutenção Preventiva. Controle de 
Estoques. Combate à incêndio. Higiene e Segurança no trabalho.  
Prova Prática: Não há.  
 
C116 - INSTRUTOR DE CURSO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PMJ 
Conhecimentos gerais de trabalhos manuais (bordados, tricô, croché e pintura). Atividades de recreação coletiva. 
Noções de economia doméstica. Noções de segurança e higiene no trabalho. Noções de didática e relações 
humanas. Conhecimentos Gerais. Os grupos e sua dinâmica. Comunicação: elementos, ruídos, interpretações, 
linguagem verbal e não‑ verbal.  
Prova Prática: A prova constará da apresentação de instrução sobre um ou mais itens do programa.    
 
C117 - JARDINEIRO - PMJ 
Adubação e irrigação. Arranjos florais: balcões e terraços, pérgulas ou ramadas, cercas-vivas, forrações. 
Condução e poda de árvores ornamentais: conceito, finalidades, princípios básicos, épocas de poda, técnicas de 
corte e tipos de poda. Conservação, cultivo e embelezamento de canteiros. Cuidados na aplicação de defensivos 
e uso de equipamentos de proteção individual. Cultivo de plantas em vasos. Equipamentos de Segurança. 
Equipamentos, ferramentas, instrumentos e outros materiais utilizados em jardinagem. Erradicação de ervas 
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daninhas. Escolha do local. Formação de gramados e jardins. Gramados: plantio e formação, poda, tipos de 
grama, controle de ervas daninhas. Instalação do jardim. Instrumentos destinados à manutenção das culturas. 
Manutenção do solo. Montagem de canteiros (germinação e enraizamento). Noções de jardinagem, mudas, 
podas e sementes. Organização do jardim. Os canteiros dos jardins: preparo do solo, adubação, plantio das 
mudas ou sementes. Plantas indicadas para rua. Preparo de terra. Plantio de arbustos, árvores, flores e outras 
plantas ornamentais. Poda de árvores e plantas. Principais plantas utilizadas em jardins. Regas. Técnicos de 
plantio. Tipos de jardins. Tipos de plantas. Tipos de propagação: estaquia, mergulhia e enxertia. Transplante de 
mudas. Serviços de arborização e jardinagem de logradouros e ruas públicas.  
Prova Prática: Não há.  
 
C118 - LAVADOR DE VEÍCULOS - PMJ 
Procedimentos adequados para a lavação de veículos leves e pesados, adequação do material e instrumentos 
de limpeza, zelo e guarda do material de trabalho, noções de proteção ambiental.  
Prova Prática: Não há.  
 
C119 - LUBRIFICADOR - PMJ 
Higiene e Segurança no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; 
Relações interpessoais e atendimento ao público; Organização para o Trabalho. Noções gerais de mecânica. 
Materiais, instrumentos e procedimentos referentes ao trabalho de lubrificação. Manutenção e conservação de 
equipamentos e ferramentas de trabalho.  
Prova Prática: Não há.  
 
C120 - MARCENEIRO - PMJ 
Segurança no trabalho. Ferramentas, materiais e técnicas para efetuar trabalhos de marcenaria. Confecção e 
reforma de móveis, portas, armários, janelas e outros. Interpretação de um projeto.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C121 - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - PMJ 
Noções de Mecânica: Mecânica Industrial (Motores elétricos e a combustão, transmissões mecânicas; mancais 
de rolamento e deslizamento, engrenagens, correias e polias, elementos de máquinas, lubrificação, instrumentos 
de medição e conhecimento de ferramentais). Hidráulica (Bombas hidráulicas, atuadores, válvulas em geral, 
acessórios hidráulicos, fluidos hidráulicos, reservatórios e Leitura, interpretação, manutenção e reparos de 
comandos hidráulicos). Pneumática (Compressores, atuadores pneumáticos, válvulas, unidades de conservação, 
simbologias e leitura, e interpretação, manutenção e reparos em comandos pneumáticos). Tecnologia Mecânica. 
Noções de desenho técnico. Usinagem. Lubrificação Industrial. Manutenção de Rolamentos. Motores a 
combustão. Conceitos de Manutenção: Preventiva; Corretiva; Preditiva.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C122 - MECÂNICO DE MÁQUINAS - PMJ 
Sistemas mecânicos e elétricos de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos. 
Substituição de peças, pneus e componentes avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas. Chapeação 
de carrocerias de máquinas e veículos. Calibragem de pneus. Nível e viscosidade do óleo de Carter, caixa de 
mudanças e diferencial. Limpeza e conservação dos veículos. Lubrificação de peças do motor, ferragens de 
carrocerias, articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos. Manutenção e conservação de 
equipamentos e ferramentas de trabalho.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C123 - MECÂNICO DE MOTOCICLETAS - PMJ 
Motor. Suspensão. Ignição. Rodas, Escapamento, Freios. Sistema elétrico. Manutenção preventiva e corretiva. 
Peças de reposição. Ferramentas: conhecimento básico da nomenclatura (nomes) e utilização de ferramentas. 
Óleos e lubrificantes. Sistema de medidas empregado para peças, roscas e parafusos. Controle de estoque. 
Higiene e segurança no trabalho.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C124 - MECÂNICO DE VEÍCULOS - PMJ 
Motores a combustão. Sistemas de freio de serviço e estacionamento. Cubos de roda. Suspensão. Direção. 
Transmissão. Caixas de marchas e diferencial. Sistema de distribuição. Sistema de lubrificação. Sistema de 
arrefecimento. Sistema de ignição. Sistema de alimentação e regulagem de motores.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C125 - MOTORISTA - PMJ 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; teorias 
sobre mecânica; uso de veículos e conservação. Noções sobre mecânica. Motores a explosão e a combustão. . 
Motores a diesel e a gasolina. Sistema de distribuição de correntes. Defeitos mais freqüentes em veículos; 
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Meio ambiente e cidadania; Legislação de transito. Mecânica Básica. 
Higiene e Segurança no trabalho; Ética e trabalho 
Prova Prática: Não há.  
 
C126 - OPERADOR DE EMPILHADEIRA - PMJ 
Condução e manobra de Empilhadeira. Características e finalidades do equipamento Medidas de segurança na 
operação e estacionamento de Empilhadeira. Manutenção, conservação, procedimentos, cuidados e utilização 
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de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento. Regras gerais de circulação. 
Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre 
Primeiros Socorros.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C127 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PMJ 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Regras gerais de circulação. Deveres e 
Proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. Direção Defensiva. Prevenção 
de Acidentes. Condição Adversa. Colisão. Distância. Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. 
Rodovias. Primeiros Socorros: Atitudes do Socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. 
Entorse. Luxação. Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. Placas de Regulamentação. Placas de 
Indicação de Serviço Auxiliar. Sinalização Horizontal. Mecânica em Geral. Operações com o equipamento.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C128 - OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA - PMJ 
Condução e manobra de máquinas rodoviárias. Características e finalidades das máquinas rodoviárias. Medidas 
de segurança na operação e estacionamento de máquinas Pá-Carregadeira. Manutenção, conservação de 
máquinas Pá-Carregadeira Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento. Características, mecanismos e operação de Pá-Carregadeira. Regras 
gerais de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de 
Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C129 - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - PMJ 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Regras gerais de circulação. Deveres e 
Proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. Direção Defensiva. Prevenção 
de Acidentes. Condição Adversa. Colisão. Distância. Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. 
Rodovias. Primeiros Socorros: Atitudes do Socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. 
Entorse. Luxação. Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. Placas de Regulamentação. Placas de 
Indicação de Serviço Auxiliar. Sinalização Horizontal. Mecânica em Geral. Operações com o equipamento.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C130 - OPERADOR DE ROLO VIBRATÓRIO - PMJ 
Condução e manobra de máquinas rodoviárias. Características e finalidades das máquinas rodoviárias. Medidas 
de segurança na operação e estacionamento de máquinas Rolo Vibratório. Manutenção, conservação de 
máquinas Rolo Vibratório. Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento. Características, mecanismos e operação de Rolo Vibratório. Regras gerais 
de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. 
Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C131 - OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA - PMJ 
Condução e manobra de máquinas rodoviárias. Características e finalidades das máquinas rodoviárias. Medidas 
de segurança na operação e estacionamento de máquinas Trator de Esteira. Manutenção, conservação de 
máquinas Trator de Esteira Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento. Características, mecanismos e operação de Trator de Esteira. Regras 
gerais de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de 
Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C132 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO - PMJ 
Conhecimento de usinas asfálticas e seu funcionamento, silos frios, secador, silos quentes, misturadores, 
esteiras, elevadores frios, elevadores quentes, filtros e periféricos. Conhecimento de procedimentos de 
manutenção: solda elétrica; caldeira; noções de hidráulica – válvulas, manômetros. Noções básicas de 
Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção individual.  
Prova Prática: Não há.  
 
C133 - OPERADOR DE FORNO PORCELANA - PMJ 
Noções sobre queima e combustão; Tipos de fornos. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: 
seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e 
conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho 
inerentes à especialidade. Relações humanas, Noções de Qualidade e Produtividade.  
Prova Prática: Não há.  
 
C134 - PEDREIRO - PMJ 
Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Fundações rasas e profundas, alicerces e 
baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil. 
Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas. Concreto armado. Noções de armaduras para concreto. 
Lages pré-modadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmico, pedras, 
plásticos). Confecção de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contrapisos, 
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muros, muros de arrimo. Conhecimento sobre os traços de argamassa e concreto mais utilizados na construção 
civil. Colocação de telhas e cumieiras de barro e de fibro-cimento.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C135 - PINTOR - PMJ 
Conhecimentos de cálculo de área. Preparação de superfícies: como limpeza, escovamento, lixamento e 
nivelamento de alvenarias, concreto, madeira, metais e outras superfícies. Conhecimento do emprego correta de 
equipamentos, tais como: pincéis, brochas, rolos, escovas e pistolas de pintura. Emprego de selador, massas de 
PVA e acrílicas. Preparação de tintas e vernizes. Manutenção e reparos em superfícies pintadas, tingimentos de 
madeiras e assoalhos. Técnicas de acabamento (verniz, pátina, boneca, envelhecimento) em móveis. Aplicação 
de massa textura, massa batida e massa niveladora.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo.    
 
C136 - PISCICULTOR - PMJ 
Principais espécies de peixes de interesse econômico, suas exigências e tecnologia de produção. Manejo de 
despesca e manipulação de peixes. Noções básicas de higiene e saúde animal. Preparo e distribuição de 
rações. Cuidados no armazenamento de alimentos para peixes. Controle de qualidade da água. Manutenção de 
tanques e represas. Limpeza e desinfecção de instalações. Escrituração zootécnica.  
Prova Prática: Não há.  
 
C137 - SOLDADOR - PMJ 
Solda de peças: especificações e outros detalhes; Tipos de material empregados na soldagem; Instrumentos e 
equipamentos de soldagem; Equipamentos de segurança na soldagem; Noções básicas de segurança e higiene 
do trabalho inerentes à especialidade. Relações humanas, Noções de Qualidade e Produtividade.  
Prova Prática: Não há.  
 
C138 - TRATADOR DE ANIMAIS - PMJ 
Noções básicas de Zootecnia. Cadeia alimentar dos animais. Armazenagem e conservação de alimentos. 
Higiene e segurança no trabalho.  
Prova Prática: Não há.  
 
C139 - VIDRACEIRO - PMJ 
Classificação e tipos de vidros existentes no mercado, processos de fabricação, fabricantes. Técnicas de 
aplicação, especificações, medições e cálculos para instalação e aplicação do vidro. Acabamentos em 
superfícies de vidro:lapidação, polimento, desbaste, jateamento com areia, bisotes e pintura. Normas de 
segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. .  
Prova Prática: Não há.  
 
 
 

D. CAR G O S D E MAG I S T É RI O  -  NÍ V E L SU P E R I O R 
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Magistério – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 10 
(dez) questões a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES: 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência 
oficial.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
 
Todos os Cargos de Magistério – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos 
com 20 (vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme o cargo a que o candidato 
concorrer: 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES: 
 
D101 - ORIENTADOR EDUCACIONAL - PMJ 
Ética e trabalho. Educação brasileira no contexto atual. Teorias da aprendizagem. Função social e política da 
escola. LDB 9. 394/96. Estatuto da criança e do adolescente. Sistema Municipal de Ensino. Diretrizes Gerais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. Fases do 
desenvolvimento da aprendizagem. Sistema Municipal de Avaliação. Gestão Escolar 
Prova Prática: Não há.  
 
D102 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Didática e Metodologia do 
Ensino em Séries Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores 
e seguidores da Literatura Infanto-juvenil no Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do 
conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental em 
Séries Iniciais. Temas Transversais.  
Prova Prática: Não há.  
 
D103 - PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Princípios que fundamentam 
as práticas na educação infantil. Educar e cuidar na educação infantil. Necessidades e características de 
crianças de 0 a 6 anos. Relação creche e família. Didática: dinâmica em sala de aula. Parâmetros curriculares 
nacionais da educação infantil. A educação infantil e o seu papel hoje.  
Prova Prática: Não há.  
 
D104 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ALEMÃO - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Tradução e interpretação de 
textos em língua alemã; Produção de texto em língua alemã. Coerência e coesão em textos. Saudações; 
apresentações; interjeições e expressões; números ordinais e cardinais; objetos escolares; disciplinas escolares; 
dias da semana, meses e estações do ano; família; profissões; comidas e bebidas; pesos e medidas; locais da 
cidade; boas maneiras; partes do corpo humano; vestuário; animais; horas e atividades do dia-a-dia; meios de 
transporte; partes da casa, utensílios domésticos; adjetivos - graus, substantivação de adjetivos, frases 
interrogativas, afirmativas e negativas; alfabeto alemão; preposições; sinônimos e antônimos dos adjetivos; 
formas plurais, singulares e artigo definido; nebensätze mit weil; Perfect I; deutsches geld; orações compostas; 
interpretação de textos; expressões temporais; verbo “haben”; verbos I – Regelmässige Verben; verbos II – 
lesen. schlafen, sehen, fahren; verbos – wohnen, kommen, gehen; verbos Modais (Dürfen, können, möchten, 
mussen und durfen); verbos - trennbare verben.  
Prova Prática: Não há.  
 
D105 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. A Ciência como produção 
humana. Concepção de Ciência. Ensino de Ciências no Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências 
Naturais de 5ª a 8ª Séries (1998). O currículo das Ciências no Ensino Fundamental. O Método Científico e suas 
Aplicações. Conceitos primitivos e unificadores. Metodologia do ensino de Ciências. Temas atuais: Bioética, 
Engenharia Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem, efeito estufa, chuva 
ácida, camada de ozônio e Fontes alternativas de energia. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos e bióticos, 
cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos; Biosfera – Principais 
biomas terrestres e Poluição. Ser humano e a saúde: Profilaxia das Doenças Infecto-Contagiosas e Sexualmente 
Transmissíveis. Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da Vida. Teorias da Evolução. Níveis de 
organização e propriedades dos seres vivos. Os Reinos dos seres vivos. Características dos seres vivos. 
Botânica: Classificação, importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e vertebrados. 
Desenvolvimento histórico da Química. Evolução dos modelos atômicos. Bomba Atômica. Bomba de Hidrogênio. 
Teoria da Relatividade. Teoria Quântica. Guerra Química e Bacteriológica. Física do cotidiano. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de textos(s) sobre os temas propostos].  
Prova Prática: Não há.  
 
D106 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS AGRÍCOLAS - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
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Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. SOLOS: Origem; formação; 
composição; perfil; classificação; características (cor, textura, estrutura, porosidade, fertilidade, reação, 
declividade); nutrientes (funções, sintomas de deficiência, fontes); adubação e correção (amostragem, 
interpretação de análises, cálculo de calagem, cálculo de adubação e formulações); unidades (miliequivalente, 
ppm, mg/dm3, cmolc, mmolc/dm3); fertilizantes químicos; adubação orgânica; conservação e manejo de solos 
(erosão, tipos, prejuízos, práticas conservacionistas, : edáficas e vegetativas). OLERICULTURA: Definição; 
importância; tipos de exploração; localização; solos; produção de mudas (sementeira, viveiro, saquinhos, 
bandejas); estufas; principais culturas (alface, abóbora, beterraba, cenoura, melão, melancia, pimentão, pepino, 
tomate, rúcula); hidroponia; plantas medicinais. CULTURAS ANUAIS: Histórico; importância; botânica; 
morfologia; escolha da área; planejamento e plantio; tratos culturais; colheita e comercialização; principais 
culturas (algodão, arroz, feijão, milho, mandioca, soja, sorgo). CULTURAS PERENES: Histórico; importância; 
botânica; morfologia; propagação; produção de mudas (sementeira, viveiro, saquinhos, bandejas, tubetes); 
estufas; escolha da área; planejamento e plantio; tratos culturais; colheita e comercialização; principais fruteiras 
(acerola, banana, coqueiro, citrus, cacau, cupuaçu, café, guaraná, maracujá, mamão); silvicultura; essências 
florestais. PRINCIPAIS PRAGAS E DOENÇAS DAS CULTURAS: Descrição biológica; sintomas; controle 
(químico, biológico, cultural); manejo integrado de pragas e doenças – MIP. AGROTÓXICOS: Conceitos; 
formulações; classes toxicológicas; cálculo de dosagens; tecnologia de aplicação; grupos químicos; princípios 
toxicológicos; legislação. PAISAGISMO E JARDINAGEM: Implantação e manutenção de jardins; viveiros; 
estufas; propagação, irrigação e administração de plantas ornamentais. TOPOGRAFIA: Generalidades e 
definições; instrumentos de nivelamento; traçado de curvas de nível; métodos de levantamento topográfico; 
cálculo das áreas; sistematização de terrenos. BIOTECNOLOGIA: Conceito; princípios; produtos (transgênicos). 
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS: Materiais de construção; instalações agrícolas. IRRIGAÇÃO E 
DRENAGEM: Importância e aplicação; capacidade de retenção de água no solo; mananciais de água; principais 
sistemas de irrigação; planejamento da irrigação; manejo e operação da irrigação. ADMINISTRAÇÃO RURAL: 
Capitais; custo de produção; fatores de produção; comercialização de produtos agrícolas; planejamento agrícola 
e elaboração de projetos; rendimento das culturas e criações; extensão rural. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA: 
Máquinas, implementos e ferramentas; preparo do solo; aração, gradagem, enxadas rotativas, subsolagem; 
plantio direto.  
Prova Prática: Não há.  
 
D107 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Princípios norteadores da 
Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A 
Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento e 
metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e 
expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avaliação em seus 
diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica das técnicas 
esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício de convivência. 
Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões e alterações 
osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de 
Santa Catarina sobre Educação Física. Proposta Curricular do município de Joinville. Parâmetros Curriculares 
Nacionais em Educação Física. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de textos(s) sobre os temas 
propostos].  
Prova Prática: Não há.  
 
D108 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO RELIGIOSO - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Manifestações culturais. 
Religião e religiosidade. Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e 
espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de Educação 
Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].  
Prova Prática: Não há.  
 
D109 - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. A didática e a metodologia do 
ensino da Matemática: o significado de saber, ensinar e aprender. O currículo de Matemática no ensino 
fundamental. O Ensino da Matemática com regras e significados. A resolução de problemas na organização do 
trabalho didático. A história da Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três 
simples e composta, porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números 
naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais (identificação, propriedades e operações), números decimais, 
potência de 10, cálculo com radicais. Campos Algébricos: expressões algébricas, polinômios, produtos notáveis, 
equações e ineqüações do 1o e 2o graus, sistemas de equações com duas variáveis, equações fracionárias do 
1o grau. Campos Geométricos: sistemas de medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: 
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operações, ângulos complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de 
Pitágoras. Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e quadriláteros). Relações 
métricas no triângulo retângulo. Relações métricas de um triângulo qualquer. Circunferência. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].  
Prova Prática: Não há.  
 
D110 - SUPERVISOR ESCOLAR - PMJ 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. O homem enquanto sujeito 
social. A sociedade capitalista: relações de produção. A educação enquanto processo de humanização. O 
conhecimento numa perspectiva de totalidade. A produção material da escola pública contemporânea. As 
funções sociais da escola hoje. O projeto político pedagógico escolar. Os especialistas enquanto articuladores do 
projeto Político Pedagógico. O planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e institucional: 
concepções e desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. Os temas transversais na consolidação da 
proposta pedagógica. A educação inclusiva: construção de paradigmas. História da educação mundial. História 
da educação brasileira. História da educação de Santa Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Ética, 
moral e moralidade. Legislação e educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da 
educação. A organização escolar. [Observação: poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos].  
Prova Prática: Não há.  
 
 
PROVAS DISCURSIVAS – 2 QUESTÕES 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 2 QUESTÕES 
Todos os Cargos de Magistério – Nível Superior terão a prova discursiva de conhecimentos específicos, 
composta de 2 (duas) questões cujo programa será o mesmo da prova objetiva de conhecimento 
específico para o cargo/área/função/disciplina escolhido.  
 
ATENÇÃO: 
Para os candidatos ao cargo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ALEMÃO – PMJ as respostas às duas 
questões da prova discursiva deveram ser apresentadas na LÍNGUA ALEMÃ, sendo atribuída nota zero às 
respostas apresentadas em língua portuguesa.  


