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Estado de São Paulo 

 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, através do INSTITUTO ÁGUIA torna pública a retificação do 
cronograma do Concurso Público Edital nº 01/2020, de acordo com as seguintes instruções: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1. TABELA I – DOS CARGOS , deve ser lido como segue e não como constou:  
 

 

103  AGENTE DE SERVIÇOS DO CEMITÉRIO  CR  --  40 h/s  1.062,80  Ensino Fundamental Incompleto 
 
 

 

2. DO ANEXO V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, deve ser lido como segue: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
AGENTE DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, AGENTE DE SERVIÇOS DE COZINHA, AGENTE DE SERVIÇOS DO CEMITÉRIO, 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, BORRACHEIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, MECÂNICO, MOTORISTA, PEDREIRO, 
PINTOR, SERVIÇOS GERAIS DE OBRAS. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - Oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e predicado, concordância entre 
sujeito e predicado; Sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos,  
travessão, vírgula; Estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; Dígrafos; 
Substantivos, Artigos, Adjetivos, Pronomes, Advérbios: classificação e emprego; uso da crase; uso do por 
que; Vícios de linguagem; Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; Separação silábica; 

 
MATEMÁTICA - Noções de conjuntos; números inteiros, operações fundamentais; problemas envolvendo 
as operações fundamentais; noções de posição e forma, expressões numéricas; Sistemas de medidas: 
medidas de tempo, de comprimento, de massas, de temperaturas, de áreas, peso; múltiplos e divisores de 
números naturais; regra de três simples; porcentagem e problemas.  

 
ATUALIDADES - Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: Brasil, exterior, 
política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações. História e 
geografia do Estado e do Brasil. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – MICRO ÁREA 03, 05 E 09, PADEIRO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - Oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e predicado, concordância 

entre sujeito e predicado; Sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois 
pontos, travessão, vírgula; Estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; 
Dígrafos; Substantivos, Artigos, Adjetivos, Pronomes, Advérbios: classificação e emprego; uso da crase; 
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uso do por que; Vícios de linguagem; Compreensão e interpretação de frases, palavras ou 
textos; Separação silábica; 

 

MATEMÁTICA - Noções de conjuntos; números inteiros, operações fundamentais; problemas 
envolvendo as operações fundamentais; noções de posição e forma, expressões numéricas; Sistemas 
de medidas: medidas de tempo, de comprimento, de massas, de temperaturas, de áreas, peso; 
múltiplos e divisores de números naturais; regra de três simples; porcentagem e problemas. 

 

ATUALIDADES - Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: Brasil, 
Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações. História e geografia do Estado e do Brasil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – MICRO ÁREA 03, 05 E 09: Princípios e Diretrizes da 
implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no SUS. Guia Prático do Agente Comunitário de 
Saúde (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf). Manual: O Trabalho do 
Agente Comunitário de Saúde (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf). 
Estratégia Saúde da Família; Ações de promoção em saúde; Vacinas e calendário da vacinação; 
Territorialização em saúde – mapeamento de saúde; Cadastramento e Visita domiciliar; Instrumento e 
ferramentas para o trabalho com as famílias; Participação Popular; Ações intersetoriais; Conhecimentos 
gerais sobre saúde da mulher, da criança e do adulto; educação em saúde; Portaria nº 648 de 28 de 
março de 2006; Portaria nº 2527 de 19 de outubro de 2006 e Manual de Treinamento Introdutório do 
PSF – Secretaria de Estado da Saúde. 

 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 
 

ATENDENTE DE CRECHE, MONITOR ESCOLAR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a 
construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma 
culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e 
pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de 
palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, 
pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; 
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido 
denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.  

 

MATEMÁTICA - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números 
inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° 
grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do 
triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, 
cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sugestão 
Bibliográfica Livros e apostilas inerentes a área. 
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ATUALIDADES - Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: Brasil, 
Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações. História e geografia do Estado e do Brasil. 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

LANÇADOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE ARTES 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a 
construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma 
culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e 
pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, 
parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; 
classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, 
conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e 
conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

 

MATEMÁTICA - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; 
Geometria - Área e Volume; Sugestão Bibliográfica Livros e apostilas inerentes a área. 

 

ATUALIDADES - Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: Brasil, 
Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações. História e geografia do Estado e do Brasil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

LANÇADOR TRIBUTÁRIO - Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos; Princípios 
Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da anterioridade, 
princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito, de confisco, princípio da 
uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca; 
Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária, Legislação 
Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária; 
Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, 
capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária; Crédito Tributário: lançamento, 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário; Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa 
e certidões negativas. Noções de Legislação Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, 
IPTU e ITBI. Fato gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e responsáveis; Alíquota e base de 
cálculo. Lançamento. Regime de pagamento. Código Tributário do Município de Itaporanga/SP. Lei 
Orgânica do Município de Itaporanga/SP.  

 

MONITOR DE ARTES - Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos 
(Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Barroco, Modernismo brasileiro, 
Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. 
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Artesanato regional brasileiro, tipos de madeira para artesanato (recicláveis ou reaproveitáveis), 
combinação de cores, tipos de tintas, manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para 
artesanato. Preparo do suporte (madeira, papel ou cerâmica) para desenvolvimento artístico. 
 

ENSINO TÉCNICO COMPLETO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a 
construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma 
culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e 
pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de 
palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, 
pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; 
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido 
denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

 

MATEMÁTICA - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo; relações 
métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sugestão Bibliográfica Livros e apostilas inerentes a 
área. 

 

ATUALIDADES - Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: Brasil, 
Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações. História e geografia do Estado e do Brasil. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – Atas, Ofícios, Memorandos, Cartas, Certidões, 
Atestados, Declarações, Procuração, Recebimento e remessa de correspondência oficial, Hierarquia, 
Impostos e Taxas, Conhecimentos Básicos em Word for Windows, Excel e Access, Requerimento, 
Circulares, Siglas dos Estados da Federação, Formas de tratamento em correspondências oficiais, 
Tipos de correspondência, Atendimento ao Público, Portarias, Editais, Noções de protocolo e arquivo, 
Índice onomástico, Assiduidade, Disciplina na execução dos trabalhos, Relações humanas no 
trabalho, Formas de tratamento, Decretos, Organograma, Fluxograma, Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal, Leis Ordinárias e Complementares, Constituição Federal Art. º 6º a 11, Uso de 
correio eletrônico.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função; Assepsia e Antissepsia; Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos; Microorganismos 
patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus; Sinais vitais; Saúde da mulher – Pré-
natal, parto e puerpério; Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério; Gravidez na 

Adolescência; Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização); Saúde do Adolescente; Saúde do 
Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase); Fundamentos de 
Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças Sexualmente Transmissíveis; Infecção Hospitalar; 
Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem; Emergências clínico-cirúrgicas e 

assistência de enfermagem; Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras); 
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Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos; COREN - Código de ética dos profissionais 
de enfermagem; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários; Lei no 8.080/1990, Lei 
no 8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde; 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a 
construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma 
culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e 
pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de 
palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, 
pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; 
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido 
denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

 

MATEMÁTICA - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números 
relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum; Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões 
numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo 
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e 
tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, 
sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média 
Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; 
Números Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

ASSISTENTE SOCIAL - Questão Social/ Desigualdade Social. Vulnerabilidade e risco social. Direitos 
socioassistenciais. Assistência Social e políticas sociais brasileiras. Proteção Social de Assistência Social. 
Território e Territorialização. Estratégias de intervenção profissional nos campos de atuação com 
temáticas em família, criança, adolescente, idoso, população em situação de rua, trabalho infantil, 
exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade. 
Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente 
Social. Regulamentações do CFESS sobre o trabalho profissional. O Trabalho do Assistente Social. Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Plano Nacional de Promoção, 
proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. SINASE. 
Planejamento/Planos/Programas/Projetos. Diagnóstico Socioterritorial/Plano Municipal de Assistência 
Social de São José do Rio Preto. Elaboração de estudo social, relatório, laudo e parecer.  

 

CONTADOR – Patrimônio: Conceito, bens, direitos e obrigações, patrimônio líquido. Conta: 
determinação dos débitos e dos créditos, contas correntes. Escrituração: livros obrigatórios, métodos de 
escrituração, partidas dobradas. Elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela Lei nº 6.404/76, 
suas alterações e legislação complementar: conceito, obrigatoriedade, conteúdo, forma de apresentação, 
elaboração e critérios de contabilização. Levantamento de balancetes periódicos. Análise das 
demonstrações financeiras: índices de liquidez, endividamento, rotação de estoques, quocientes de 
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imobilização de capital, cobertura total e rentabilidade. Normas Brasileiras para o exercício da 
auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho 
e administração do órgão de auditoria interna. Noções gerais de auditoria: finalidade, objetivos e 
responsabilidade. Formas e Tipos. Documentos de auditoria. Papéis de Trabalho. Amostragem 
estatística em auditoria. Relatórios e pareceres de auditoria. Distinção entre auditoria interna e 
externa. Conceituação, objeto e campo de aplicação. Composição do Patrimônio Público. Ativo. 
Passivo. Patrimônio Líquido. Variações Patrimoniais. Qualitativas e Quantitativas. Receita e despesa 
sob o enfoque patrimonial. Resultado patrimonial. Mensuração de ativos. Ativo imobilizado. Ativo 
Intangível. Reavaliação e redução ao valor recuperável. Depreciação, amortização e exaustão. 
Mensuração de passivos. Provisões. Passivos contingentes. Despesa Pública: conceito, estágios e 
classificações. Receita Pública: conceito, estágios e classificações Execução orçamentária e financeira. 
Regime Contábil. Adiantamentos: conceito, concessão, aplicação, comprovação e contabilização. Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP: aspectos gerais do PCASP (conceito, objetivo, alcance e 
prazo de implantação), estrutura do PCASP (natureza da informação contábil, código da conta contábil, 
atributos da conta contábil, crédito empenhado em liquidação, regras de integridade do PCASP) e 
registros/lançamentos na contabilidade pública. Demonstrações Aplicadas ao Setor Público: balanço 
orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e notas 
explicativas. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBC TSP) ESTRUTURA 
CONCEITUAL. Noções básicas sobre tributos. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tratamento 
contábil aplicável aos impostos e contribuiçõesRetenções na fonte e recolhimentos realizados pela 
administração pública. Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). Imposto de renda retido na fonte 
(IRRF). Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - artigo 55, anexo I, do RICMS – isenção dos 
Órgãos da administração pública estadual direta. Imposto sobre serviços (ISS). 

 

PROFESSOR AUXILIAR – A criança e a formação pessoal e social; o conhecimento do mundo. A 
construção da identidade e da autonomia das crianças. A infância e a cultura; a arte enquanto espaço 
da produção cultural da infância. A criança e as interações. A educação escolar – aprendizagens e 
ensino: Ensino e a aprendizagem da língua. Alfabetização. O texto como unidade de ensino. 
Diversidade textual e gêneros discursivos. Ensino e a aprendizagem da matemática. Construção da 
competência leitora e escritora das crianças. A criança enquanto ser em transformação. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – As reflexões sobre a prática pedagógica nas diversas áreas de 

ensino. Plano de Ação Pedagógica Docente para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A criança: o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da 
imaginação e da criatividade. Prática de linguagem oral, leitura e produção de texto. Alfabetização e 

letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua escrita; a mediação do professor no processo de 

construção da escrita. O processo de construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem nas áreas de 

ciências, geografia, história, língua portuguesa e matemática, nas práticas escolares e nas relações com o 

cotidiano. Eixos norteadores e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as diversas 

áreas de conhecimento. A instituição e o projeto educativo. Organização do espaço e do tempo - o 

ambiente alfabetizador. Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental.  

 

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – A Educação Especial no âmbito da política educacional 
brasileira. A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe 
conferem Materialidade. O Currículo e avaliação na Educação Especial: Adaptações. Acessibilidade e 
Recursos. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Aspectos cognitivo, fisiológico e clínico da 
deficiência. Os recursos necessários para o trabalho com alunos público-alvo da educação especial. 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico do MEC). Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil. Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação 
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Especial na escola pública. 

 

PROFESSOR PEB - II INGLÊS – Variação linguística e a prática pedagógica. Gramática e ensino: 
metalinguagem, uso e reflexão. Análise linguística em sala de aula. Teorias linguísticas e ensino de 
língua. Teorias linguísticas e Parâmetros curriculares (Ensinos Fundamental e Médio). Concepções de 
língua e suas implicações para o ensino. Gêneros e tipos textuais: o ensino em sala de aula. 
Concepções de leitura: implicações para o ensino em sala de aula. Leitura e produção de textos: 
problemas de ensino e de aprendizagem. Reescrita e retextualização: implicações para o ensino da 
escrita. Propostas didáticas e metodológicas para o ensino de língua. Novo Acordo Ortográfico. 
Inclusão e educação em língua portuguesa. Língua portuguesa e tecnologia em sala de aula. Literatura, 
Literatura infantil, literatura infantojuvenil e formação docente. Concepções sobre a relação entre as 
categorias da literatura e a formação docente. 

 

FARMACÊUTICO – Introdução ao estudo da atenção farmacêutica. Problemas relacionados com 
medicamentos, farmacovigilância e promoção do uso correto de medicamentos. Intervenções 
farmacêuticas. Seguimento Farmacoterapêutico e desenvolvimento do plano de atenção farmacêutica. 
Semiologia farmacêutica. Indicação farmacêutica de medicamentos isentos de prescrição. Educação 
sanitária na atenção farmacêutica. Medicamentos disponíveis no SUS: componente básico, estratégico 
e especializado. Comissão de farmácia e terapêutica, padron ização de medicamentos do município, 
inclusão e exclusão de medicamentos. Judicialização da assistência farmacêutica. Indicadores para 
avaliação da assistência farmacêutica: etapa de seleção. Aspectos legais da prescrição e dispensação 
de medicamentos. Análise de prescrições. Protocolos de prescrição por profissionais não médicos. 
Aspectos técnico-assistenciais da dispensação de medicamentos. Indicadores para avaliação da 
assistência farmacêutica: etapa de dispensação.Elaborar pedidos, supervisionar o armazenamento e 
dispensação de medicamentos, remanejar medicamentos entre os centros de saúde, visando reduzir 
as perdas por vencimento. Promover assistência à saúde por meio do acompanhamento fármaco -
terapêutico, inter-consultas e consultas conjuntas. 

 

FISIOTERAPEUTA - Semiologia em Fisioterapia Respiratória; Técnicas de Expansão Pulmonar; 
Técnicas de Desobstrução Pulmonar; Pressão positiva na Fisioterapia Respiratória; Fisioterapia Respiratória 
no Pré e Pós operatório de Cirurgia Torácica e Abdominal; Fortalecimento dos Músculos Respiratórios e 
Recondicionamento Físico; Semiologia e avaliação funcional em Fisioterapia Cardiovascular; Fisiologia 

clínica do exercício: ajustes e adaptações na reabilitação cardiovascular; Fisioterapia Cardiovascular nos 
fatores de risco cardiovasculares; Fisioterapia Cardiovascular na doença arterial coronariana: fase hospitalar 

e ambulatorial; Fisioterapia Cardiovascular no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca: fase hospitalar e 
ambulatorial; Fisioterapia Cardiovascular na insuficiência cardíaca crônica: fase hospitalar e ambulatorial. 
Lei Orgânica do Município. Lei do SUS nº 8080/90 e 8142/90.  

 

FONOAUDIÓLOGO – Abordagem generalizada das áreas de atuação fonoaudiológica, com ênfase ao 

conhecimento histórico, regulamentação da profissão, formação profissional do fonoaudiólogo, inter -

relacionamento da fonoaudióloga com as áreas afins e estudo da comunicação humana e seus distúrbios. 

Patologias da comunicação humana. Síndrome de down e autismo. Conceitos fundamentais da física 

aplicada a fonoaudióloga. Fenômenos ondulatórios. Natureza, dimensões e tipos de onda sonora. 

Intensidade sonora e os processos de medida. Propagação do som. Bases físicas da fonação. Psicoacústica. 

Bases físicas da audição. Percepção e processamento auditivo. Estudo das abordagens teóricas da aquisição 

da linguagem e do desenvolvimento pré -verbal e verbal correspondente a cada faixa etária. A definição e a 

caracterização dos aspectos lingüísticos no desenvolvimento normal. Diagnóstico e classificação do retardo 

e dos transtornos da aquisição e do desenvolvimento da linguagem oral. Voz: definição. Eufonia: definição. 

Disfonia: definição. Histórico. Dimensões da qualidade vocal. Desenvolvimento ontogenético da voz. 

Disfonias: funcionais; orgânico -funcionais e orgânicas; mau uso e abuso vocal. Qualidade vocal. Tipos 

vocais e treinamento auditivo. Avaliação 
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perceptivo -auditiva da voz. Saúde vocal: higiene vocal - orientação vocal; psicodinâmica vocal. 
Disfonias: psicogênicas e infantis. Abordagens das disfo nias em deficiência auditiva, fissuras e 
disartrias. Paciente laringectomizado. Voz profissional. Atuação do fonoaudiólogo no âmbito da voz 
profissional. Consenso nacional sobre voz profissional. 

 

NUTRICIONISTA – Conceito de Alimentação e Nutrição; Nutrientes: Definição, propriedades, 
funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes alimentares; 
Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, e idoso); Guia 
Alimentar para a População Brasileira; Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos; Alimentação 
da Gestante; Alimentação da Nutriz; Aleitamento Materno: composição do leite materno, fatores que 
interferem na sua produção e técnicas de aleitamento; Modificações da dieta normal; Terapia de 
Nutrição Enteral e Parenteral (Portaria nº 272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998 e RDC nº 63, de 6 de 
julho de 2000);Desnutrição; Doenças Gastrointestinais; Doenças Endócrinas; Doenças 
Cardiovasculares; Doenças Renais; Doenças Hepáticas; Doenças do Sistema Musculoesquelético; 
Síndromes de Má Absorção; Erros inatos do metabolismo; Neoplasias; Interação entre medicamentos 
e nutrientes; Transtornos comportamentais que afetam a ingestão de alimentos. Planejamento, 
Organização, Execução de cardápios, Política de compras, Recebimento, Estocagem e distribuição de 
insumos, Produção e métodos de conservação de alimentos, Técnicas de higienização da área física, 
utensílios e equipamentos. Banco de Leite Humano: Atividades, Organização, Estrutura Física, 
Processos Operacionais e Controle de Qualidade (RDC-ANVISA nº. 171, de 04 de setembro de 2006). 
Lactário: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos Operacionais. Conceito, classificação e 
composição química de alimentos, Higiene de alimentos, parâmetros e critérios de controle higiênico-
sanitário, utilização de procedimentos operacionais padrão. Características organolépticas, seleção, 
conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Transição epidemiológica; Transição 
Nutricional; Perfil Nutricional e Consumo Alimentar da população brasileira; Fatores determinantes do 
estado nutricional da população; Carências nutricionais de maior prevalência no Brasil; Padrão de 
morbimortalidade no Brasil; Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção a saúde; Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável (SAN): Conceito; Vigilância Alimentar e Nutricional; Avaliação 
Nutricional; Vigilância em saúde. 

 

PSICÓLOGO - A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. 

Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação 

Psicológicas. Adolescência. Distúrbios emocionais da criança. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, 

As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. Personalidade e o desenvolvimento humano. Processos 

psíquicos essenciais. Pesquisa, diagnóstico e intervenção psicológica em grupo ou individual. As abordagens 

teóricas e as estratégias de intervenção individual e grupal. Práticas clínicas e institucionais com grupos. Os 

Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus 
papéis. Psicologia Social. Educação Especial. Escola como espaço sociocultural. Psicologia Institucional e 

seus métodos de trabalho. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Psicologia Hospitalar; O psicólogo e a 

saúde pública. Avaliação psicológica. Psicologia e Saúde. Saúde mental. Saúde da Família. Trabalho com 

famílias. O processo psicodiagnóstico (entrevista, testes, devolução). Teorias da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento e os processos de aprendizagem. Diagnóstico e problemas de aprendizagem. 

Psicopatologias. Psicoterapia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicologia e Estratégia de Saúde da Família. 

A humanização e o acolhimento na saúde. Psicologia e Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Reforma 

psiquiátrica. Psicologia aplicada a políticas públicas. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia. Código de 

Ética Profissional. Educação em saúde. Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Saúde da 

criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. Prevenção e Combate a Doenças. 

Segurança e Saúde no Trabalho  
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO – MÉDICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos 

sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades 
linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: 

denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polissemia e 
ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, 

emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos 
e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; 

sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE - Noções gerais de medicina. Bioestatística. Epidemiologia. Saneamento básico e 
legislação. Medicina Social. Doenças infecciosas. Sistema imunitário e suas doenças. Sistema respiratório 
e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sistema gênito-urinário e suas doenças. Sistema 
digestivo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Sistema locomotor e suas doenças. Sistema 
neurológico e suas doenças. Órgãos dos sentidos e suas doenças. Psiquismo e suas doenças. Metabolismo 
e suas doenças. Distúrbios nutricionais. Dermatologia. Hematologia. Genética e noções de doenças 
hereditárias. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

MÉDICO AUDITOR - Auditoria e na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS. Sistemas Informatizados 

em Auditorias no SUS; Contratação de Serviços no SUS; Glosas em Auditoria no SUS, Procedimentos de 

auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo de atuação da auditoria; Perfil 

do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de denuncia; Normas de vigilância sanitária para 

estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas 

financiados pelo piso de atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento 

de controle. Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da família. 

Programa saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. 

Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. Modelo de 
Atenção, Regulação Assistencial. Programa de Saúde Mental. Documentos oficiais: Constituição Brasileira na 

área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética da Profissão de Biomédico; Lei 8666/93; 

Procedimentos para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de liberação de Atualização 

de Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimentos de Média e Alta 

Complexidade. Sociedade e Saúde: Políticas de Saúde, Epidemiologia aplicada à Administração de Serviços de 

Saúde e Economia aplicada à Saúde. Quantificação dos Problemas de Saúde. Estatística Vital e Sistemas de 

Informação em Saúde. Planejamento dos Serviços de Saúde; Código de Ética do Profissional. Relação médico-

paciente. Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Ênfase em 

saúde Planejamento em Saúde, Auditoria em Serviços de Saúde e Avaliação dos Serviços de Saúde. 

Administração da Produção nos Serviços de Saúde. PlanejamentoFísico nos Serviços de Saúde. Visitas a 

Serviços de Saúde.  

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO 
NEUROPEDIATRA, MÉDICO ORTOPEDISTA - Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, 
tratamento.Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e 
novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no Cuidado. A 
Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência 
 
 

 

www.cursoisolin.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
Estado de São Paulo 

 

 

arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, 
tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema 
endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da 
hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macroncíticas e homolíticas, anemia 
aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase. Doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. 
Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, 
onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, 
urticária, anafiloxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, 
câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico; Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; 
Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaleias; Febre de origem indeterminada; Diarreias; 
Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; 
Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; 
AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais 
peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Código de Ética do Profissional. Relação 
médico-paciente. Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 
Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito. 

 

MÉDICO DO TRABALHO - Saúde do trabalhador: Acidentes do trabalho. Situação de saúde dos 
trabalhadores no Brasil. Doenças ocupacionais e do trabalho. Procedimentos previdenciários decorrentes do 
diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho. Vigilância em saúde do trabalhador. Afastamento do 
trabalho. Incapacidade laborativa. Ações de saúde do trabalhador. Legislação de proteção à saúde do 
trabalhador.  

 

MÉDICO PSIQUIATRA - Classificação e epidemiologia. Princípios gerais do desenvolvimento e avaliação 
psiquiátrica de crianças e adolescentes. Transtornos do desenvolvimento. Transtornos de comportamento 
diruptivos. Transtorno de ansiedade de separação. Mutismo seletivo. Transtorno de Tique. Transtorno de 
excreção. Transtorno da alimentação da primeira infância. Transtornos de humor e suicídio. Transtornos de 
ansiedade. Esquizofrenia de início precoce. Abuso de substância na adolescência. Psicofarmacologia na 
criança e no adolescente. Psicoterapia e psicologia médica. Políticas públicas de saúde mental infanto-
juvenil. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de 
susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, 
psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos 
do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-
ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade 
generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de 
estresse pós-traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. 
Transtornos da personalidade. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. 
Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem 
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habitualmente durante a infância ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. 
 

Interconsulta psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. 
Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria forense. Epidemiologia dos transtornos 
psiquiátricos. Classificação em psiquiatria. Ética: Código de Ética Profissional. 

 

3. DO ANEXO VI –CRONOGRAMA - DATAS PREVISTAS 
 
 

 

PREFEITURA DE ITAPORANGA  
CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO 01/2020  

 

CRONOGRAMA - DATAS PREVISTAS 

 

ITEM INÍCIO 
HORÁRIO 

TÉRMINO 
HORÁRIO 

EVENTOS 
INÍCIO TÉRMINO     

      

1 06/03/2020    Publicação do Edital de Abertura. 
      

2 09/03/2020  27/03/2020  Período das Inscrições. 
4 30/03/2020    Vencimento do Boleto. 

      

5 25/03/2020 
 

25/03/2020 
 Divulgação no site do Instituto Águia das inscrições 

  confirmadas.      
      

     Período recursal referente às inscrições indeferidas 
6 26/03/2020  27/03/2020  e/ou ao indeferimento do enquadramento de 

     inscrições PcD. 
      

7 10/04/2020  10/04/2020  Divulgação da lista definitiva dos inscritos. 
      

8 17/04/2020 
 

17/04/2020 
 Publicação do Edital de Convocação para as Provas 

  Objetivas, Dissertativas e Entrega de Títulos.      

      

9 26/04/2020 
 

26/04/2020 
 Aplicação das Provas Objetivas, Dissertativas e 

  

Entrega de Títulos.      

     

10 27/04/2020 
 

27/04/2020 
 Divulgação no site do Instituto Águia do Gabarito 

  Provisório das Provas Objetivas.      
      

11 28/04/2020 0h 29/04/2020 23h59 
Período recursal contra o Gabarito Provisório das 
Provas Objetivas.      

      

12 08/05/2020 
 

08/05/2020 
 Divulgação no site do Instituto Águia do Resultado 

  Provisório das Provas Objetivas.      
      

13 11/05/2020 0h 12/05/2020 23h59 
Período recursal contra o Resultado Provisório das 
Provas Objetivas.      

      

     Divulgação no site do Instituto Águia do Gabarito 
     Definitivo das Provas Objetivas, do Resultado 

14 18/05/2020  18/05/2020  Provisório das Provas Objetivas, do Resultado 
     Provisório das Provas Dissertativas e do Resultado 
     Provisório da Avaliação de Títulos. 
      

15 19/05/2020 0h 20/05/2020 23h59 
Período recursal contra o Resultado Provisório das 
Provas Dissertativas e da Avaliação de Títulos.      
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     Divulgação no site do Instituto Águia do Resultado 
16 29/05/2020  29/05/2020  Final das Provas Dissertativas e da Avaliação de 

     Títulos. 
      

17 29/05/2020 
 

29/05/2020 
 Publicação do Edital de Convocação para as Provas 

  Práticas.      
      

18 06/06/2020  07/06/2020  Aplicação das Provas Práticas. 

19 10/06/2020 
 

10/06/2020 
 Divulgação no site do Instituto Águia do Resultado 

  Provisório das Provas Práticas      
      

20 11/06/2020 0h 12/06/2020 23h59 
Prazo recursal contra o resultado provisório das 
Provas Práticas.      

      

21 19/06/2020  19/06/2020  Publicação do Resultado Final do Concurso Público. 
      

22 25/06/2020  25/06/2020  Homologação do Edital nº 01/2020. 
      

 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Os demais itens e disposições do Edital nº 01/2020, suas retificações e comunicados, permanecem inalterados. 
4.2. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

 

Limeira, 09 de março de 2020 
 

 

Ptrefeitura Municipal de Itaporanga 
Instituto Águia  
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