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Na publicação Concurso Público Edital 001/2018 – retificado em 06/07/2018,
ONDE SE LÊ:
CAPÍTULO IX - DA AVALIAÇÃO PRÁTICA
9.1. A Avaliação Prática, cuja pontuação total é de até 30 (trinta) pontos, é de caráter
eliminatório e classificatório e a ela serão submetidos os candidatos à função de Auxiliar de
Serviços, Gari, Marinheiro, Motorista categoria “D” e “E”.

ANEXO ÚNICO – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL SUPERIOR - 100-Assistente Social; 101-Auditor
Fiscal; 102-Cirurgião Dentista; 103-Enfermeiro; 104-Fisioterapeuta; 105Médico PSF; 106-Nutricionista; 107-Psicólogo; 200-Professor (a) Fundamental
II – Artes; 201-Professor (a) Fundamental II – Ciências; 202-Professor (a)
Fundamental II – Matemática; 203-Professor (a) Fundamental II – Português.
Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais
e/ou não ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação.
Estrutura e formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes
gramaticais. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome
e seus determinantes. O verbo (conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva,
reflexiva). Estrutura do período, da oração e da frase. Períodos compostos por
coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de
tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e
conotação). Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil e o Estado da Bahia: política,
economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas. O Município de CAIRU/BA – História, Educação, Turismo, Cultura e
Geografia. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.
100-Assistente Social - Conhecimentos Específicos - Assistência Social e a
Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Fundamentos do Serviço Social. Código de
Ética Profissional do Assistente Social. Política Nacional da Assistência Social-PNAS.
Norma Operacional Básica 2012-NOB/2012. Norma Operacional Básica/RH/SUAS. Lei
Orgânica da Assistência Social-LOAS. Lei de Benefício Eventual Municipal de 2017.
Seguridade Social. Sistema Único da Assistência Social-SUAS. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Estatuto do
Idoso. Lei Maria da Penha. Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência.
Intervenções Metodológicas do Serviço Social: Abordagem individual e grupal. Conceitos
de participação social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do
serviço social. Conhecimento Básico do Programa Bolsa Família e CadÚnico. Sistema
Único de Saúde-SUS. Lei 8.080/90, Lei 8142/90, Norma Operacional de Assistência à
Saúde 01 e 02, Atenção Integral a Saúde Mental, Modelos de Atenção em Saúde,
Controle Social na Saúde, O Papel do assistente Social no Núcleo de Apoia a saúde da
Família-NASF, Humaniza SUS, Sistemas de Informação da Saúde. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
101-Auditor Fiscal - Conhecimentos Específicos - Administração Pública:
Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Novas
tecnologias gerenciais: reengenharia e qualidade. Impacto sobre a configuração das
organizações pública e sobre os processos de gestão. Excelência nos serviços
públicos. Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O paradigma do
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cliente na gestão pública. Gerência de recursos humanos e gestão estratégica. As
trajetórias de conceitos e práticas relativas ao servidor público. Tecnologia da
informação, organização e cidadania. Comunicação na gestão pública e gestão de
redes organizacionais. Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e
objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria independente e perícia contábil.
Procedimento de auditoria. Testes de observância. Testes substantivos. Papeis de
trabalho. Matéria evidencial. Normas de execução dos trabalhos de auditoria.
Planejamento de auditoria. Relevância. Risco de auditoria. Supervisão e controle de
qualidade. Estudo e avaliação do sistema contábil e do controle internos. Aplicação
dos procedimentos de auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal
dos negócios da entidade. Amostragem estatística. Processamento eletrônico de
dados. Estimativas contábeis. Transações com partes relacionadas. Transações e
eventos subsequentes. Carta de responsabilidade da administração. Contingências.
Parecer do auditor. Parecer sem ressalva. Parecer com ressalva. Parecer adverso.
Parecer com abstenção de opinião. Fraude e erro. Presunção de omissão de
receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, saldo credor na
conta caixa, suprimentos não comprovados, diferenças em levantamentos
quantitativos por espécie, diferença em levantamentos econômicos ou financeiros,
omissão de registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos componentes
patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente,
passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros,
patrimônios líquido. Auditoria das contas de resultados: receitas, despesas e custos.
Princípios fundamentais de contabilidade: normas e pronunciamentos do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC (Resolução 750/93 e 774/94), da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (29/26) e do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON (pronunciamento Técnico – Jan./86). Contabilidade Geral e Societária:
Conceito, objetivo e campo de atuação. Princípios Fundamentais de Contabilidade
segundo CFC, IBRACON E CVM. Normas Brasileiras de Contabilidade: Resolução
CFC 751/93. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Equação Fundamental do Patrimônio. Fatos Contábeis e respectivas
Variações Patrimoniais. Conta: conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função
e Estrutura das Contas – Contas Patrimoniais e de Resultados. Elenco e Plano de
Contas. Demonstrações contábeis obrigatórias, de acordo com a legislação em
vigor. Análise das Demonstrações Contábeis. Lei 6404/76 e suas alterações
posteriores. Lei 11.941/09. Contabilidade de Custos. Conceitos gerais. Custos
diretos: definição, material direto, mão de obra direta. Custos indiretos: definição e
critérios de rateio. Custos fixos, lucro e margem de contribuição. Apropriação dos
custos diretos e indiretos. Contabilidade Tributária. Sistema Tributário Nacional.
Tributos Conceitos e Espécies de Tributos. Obrigação Tributária Principal e
Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Tributos Diretos e Indiretos.
Escrituração Fiscal e Contabilizações dos Tributos. Provisão de Créditos de
Liquidação Duvidosa. Critérios para Cálculo e Contabilização dos Encargos Sociais.
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido das P. Jurídicas. ISS: Conceito, Base de Cálculo, Contribuinte de Fato e
Responsável, Alíquotas máxima e Mínima. Incentivos Fiscais do IR das P. Jurídicas:
Conceito Legal, Espécies. Formas de Tributação das P. Jurídicas: Lucro Real,
Presumido e Arbitrário. Retenções na Fonte. Ativos e Passivos Fiscais Diferidos.
Direito Administrativo - Administração Pública. Conceito. Natureza. Fins. Regime
jurídico administrativo. Princípios Constitucionais expressos e implícitos. Órgãos e
agente Públicos. Administração Pública Direta e Administração Pública Indireta.
Contrato de gestão. Responsabilidade civil da Administração. Considerações gerais.
A responsabilidade civil da Administração Pública e o terceiro setor. Parcerias. Atos
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Administrativos. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Motivação.
Vinculação e Discricionariedade. O silêncio no Direito Administrativo Brasileiro.
Revogação. Invalidação: regime jurídico dos atos inválidos. Atos nulos, anuláveis e
inexistentes. Invalidação e dever de indenizar. Convalidação ou saneamento.
Processo Administrativo. Conceito, Princípios, Fases e Tipologia. Licitação.
Conceito e modalidades. Finalidade e princípios. Objeto. Obrigatoriedade,
dispensas e inexigibilidade. Procedimento. Invalidação e revogação. Lei no
8.666/93, com as alterações posteriores. Pregão (Lei no 10.520/02). Contratos
Administrativos. Conceito. Peculiaridades. Formalização. Execução e inexecução.
Rescisão. Equilíbrio econômico financeiro. Revisão e Reajuste. Teoria da
imprevisão. Rescisão. Legislação específica - Lei Orgânica do Município de Cairu.
Código Tributário do Município de Cairu.
102-Biólogo - Conhecimentos Específicos - Legislação profissional. Ecologia
ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de ecossistema, cadeia e
teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental.
Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, reagentes,
meios de cultura e soluções. Organização e controle de estoques de reagentes e
equipamentos de laboratório de ensino de Biologia. Normas de assepsia.
Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e
atestados e registros legais. Métodos e técnicas da pesquisa biológica.
Biossegurança em laboratório. Biologia celular e molecular. Conceitos básicos de
imunologia. Estrutura, função e produção de anticorpos. Testes sorológicos.
Sistemas de grupos sanguíneos. Parasitologia e Microbiologia. Estrutura bacteriana,
cultura e isolamento. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus,
bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia.
Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna.
Zoologia dos invertebrados e dos cordados. Técnicas de coleta e de preparo de
material zoológico. Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal.
Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de
impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Legislação ambiental.
Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas e doenças.
Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa de Assistência
Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do
Idoso. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de
19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e
NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção
em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.

103-Cirurgião Dentista - Conhecimentos Específicos - Biogênese das dentições.
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene
bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais
restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de
ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos
preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação
do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia.
Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento,
prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de
cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do
biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e
tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia,
frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças,
educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos
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(selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em
Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências
endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades
especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, antiinflamatórios,
antimicrobianos,
sedativos,
interações
medicamentosas.
Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em
Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e
do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do
Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do
Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142
de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde
e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e
Controle Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.

104-Engenheiro Ambiental - Conhecimentos Específicos - Fundamentos de
tecnologia ambiental. Noções gerais de ecologia. Conceito de Desenvolvimento
Sustentável. Aspectos e impactos ambientais. Fluxos e balanços de massa e
energia. Química ambiental. Poluição das águas. Parâmetros de qualidade das
águas e de efluentes líquidos. Dispersão de poluentes no meio aquático.
Tratamentos físicos, físico-químicos e biológicos. Gerenciamento de efluentes
industriais e domésticos. Poluição do ar. Parâmetros de qualidade do ar e de
emissões atmosféricas. Dispersão de poluentes no ar. Remoção de material
particulado, de gases e vapores. Poluição do solo. Caracterização e uso do solo.
Caracterização dos resíduos sólidos. Gerenciamento de resíduos sólidos.
Conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres. Manejo e proteção de
biomas. Gestão de florestas públicas. Unidades de conservação. Licenciamento
ambiental. Definições e fases do licenciamento. Levantamento e avaliação de
impactos ambientais. Ferramentas de gestão ambiental. Proteção e controle da
qualidade ambiental. Inspeção e monitoramento ambiental. Compras públicas
sustentáveis. Legislação ambiental. Normas. Políticas públicas afetas à regulação,
gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos ambientais e melhoria da
qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
105-Engenheiro Florestal - Conhecimentos Específicos - Ecossistemas e biosfera.
Sucessão florestal. Características de florestas, distribuição, estrutura, composição
e diversidade. Florestas e serviços ambientais. Fenologia de espécies florestais.
Tipos de inventário florestal e suas finalidades. Planejamento de inventários
florestais. Manejo florestal: Aspectos ecológicos, econômicos e sociais do manejo
de florestas nativas. Princípios básicos do manejo de florestas tropicais.
Planejamento e execução de planos de manejo florestal sustentável. Planejamento
e execução de exploração de florestas. Exploração de impacto reduzido. Manejo
florestal comunitário. Sistemas de manejo de florestas plantadas. Certificação
florestal no Brasil. Silvicultura de espécies nativas. Aspectos econômicos e técnicas
relevantes para a formação de povoamentos florestais. Sementes e viveiros
florestais. Sistemas silviculturais aplicados no manejo de florestas tropicais e de
plantações. Sistemas agroflorestais e uso múltiplo de florestas. Tratamentos
silviculturais aplicados à regeneração natural; Regeneração de povoamentos
florestais. Extensão Florestal: Princípios de Extensão Florestal. Lei 11.288/2010.
Metodologias de planejamento participativo. Tecnologias Sociais. Inclusão social e
cidadania. Políticas Públicas de Gênero, Raça e Etnia. Movimentos Sociais do
Campo. Políticas públicas relacionadas às florestas brasileiras, órgãos responsáveis
4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CAIRU/BA
Concurso Público Edital 001/2018
Retificado em 06/07/2018 - Errata 01 em 10/07/2018

______________________________________________________________________________
pela administração pública do setor florestal, Planos do governo federal para
combate ao desmatamento (PPCDAM e PPCerrado), Plano Nacional sobre de
Mudanças Climáticas (PNMC). Instrumentos de fomento à atividade florestal:
Concessões florestais no Brasil. Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Fundo
Amazônia. Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. O meio ambiente na
Constituição Federal de 1988. LEI 10.431/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, POLITICA
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE; DECRETO ESTADUAL 14.024/2012 REGULAMENTA A POLITICA ESTADUAL; DECRETO ESTADUAL 15.180/2014 REGULAMENTA GESTÃO FLORESTAL NA BAHIA; LEI COMPLEMENTAR
140/2011; LEI 9605/1998; LEI 11428/2006; RESOLUÇÃO DO CEPRAM 4327/2013.
Lei Orgânica do Município de Cairu.

106-Enfermeiro - Conhecimentos Específicos - Noções de saúde e doença;
Noções de saneamento básico e agravos à saúde; Funcionamento de hospitais
públicos; centros de saúde e unidades básicas de saúde; Atenção do enfermeiro na
prevenção, na promoção e recuperação da saúde individual e coletiva e no controle
de doenças e agravos, no âmbito do Programa de Saúde da Família. Noções de
farmacologia. Técnicas básicas de enfermagem. Enfermagem no autocuidado.
Sistematização da assistência de enfermagem. Gestão em Enfermagem.
Enfermagem médico-cirúrgica: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica
cirúrgica, centro cirúrgico e centro de material. Urgências e Emergências.
Enfermagem na saúde da mulher, criança e adolescente: ginecologia, planejamento
familiar, obstetrícia, neonatologia e pediatria. Enfermagem na saúde do adulto e do
idoso. Assistência integral aos indivíduos e famílias nas unidades de saúde, no
domicílio e/ou nos diversos espaços comunitários, em todas as fases do
desenvolvimento humano. Enfermagem em saúde coletiva: política de saúde no
Brasil, planejamento e administração em saúde, vigilância à saúde, imunizações,
programas de saúde. Programa saúde da família (PSF). Educação em saúde.
Enfermagem em saúde mental. Supervisão, coordenação das atividades de
educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem. Estatuto do Idoso.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da
Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação
Básica do Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei
Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02.
Política de Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde.
Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.
107-Fisioterapeuta - Conhecimentos Específicos - Fisioterapia: conceituação,
recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e
equipe técnica. Papel nos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde
das pessoas deficientes. Processo de avaliação em fisioterapia: semiologia; exame e
diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção).
Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas,
crônico-degenerativas e as condições de vida do indivíduo). Trabalho multidisciplinar
em saúde; o profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em TraumatoOrtopedia. Fisioterapia em Neurologia e Neuropediatra. Fisioterapia em Pneumologia.
Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em
Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica.
Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e
equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do
Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do
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Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de
26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e
Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle
Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.
108-Médico PSF - Conhecimentos Específicos - Políticas públicas de saúde no
Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS). Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças
cardiovasculares: Arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas,
hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo - embolismo pulmonar,
pneumopatia, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colecistopatias; diarreia aguda e
crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias. Doença diverticular de cólon. Insuficiência renal aguda e crônica.
Glomerulonefrite, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase.
Infecções urinárias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Diabetes mellitus. Hipotireoidismo,
hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, microcíticas
e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras. Distúrbios da coagulação,
leucemias e linfomas. Acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide
juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa. Doença do colágeno,
neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites,
neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos
psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite diarreia, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis; AIDS, doença de Chagas,
esquistossomose, leishamaniose, leptospirose, malária, tracoma, Estreptococcias,
Estafilococcias, doença meningocócica, infecção por anaeróbios, toxoplasmose,
viroses, escabiose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
urticária, anafilaxia exógenas agudas. Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa
de Assistência Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do
Adulto e do Idoso. Modelo Assistencial, Planejamento e Programação Local de Saúde,
Política Nacional de Humanização; Constituição Federal/88, Seção II Política Nacional de
Atenção Básica à Saúde-Portaria 648/2006, Núcleos de Apoio à Saúde da Família-Portaria
154/2008, Portaria 2048/GM de 05/11/2002. Legislação Básica do Sistema Único de
Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990,
Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos
Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei
Orgânica do Município de Cairu.
109-Nutricionista - Conhecimentos Específicos - Princípios básicos da nutrição. Glicídios.
Gorduras e outros lipídios. Proteínas. Metabolismo hídrico e mineral. Vitaminas lipossolúveis.
Vitaminas hidrossolúveis. Energia. Utilização de nutrientes: digestão, absorção e
metabolismo. Estabelecimento de normas e padrões nutricionais. Planejamento alimentar
familiar. Processo de orientação nutricional. A nutrição nos períodos críticos do ciclo vital.
Crescimento e desenvolvimento. Nutrição na gestação e na lactação. Nutrição na primeira e
segunda infâncias. Nutrição para crianças e adolescentes. Nutrição em geriatria. Desnutrição.
Dietoterapia. Alimentação do paciente no hospital. Composição dos alimentos. Problemas dos
deficientes físicos quanto à auto alimentação. Dietoterapia nas doenças gastrintestinais.
Rotinas dietoterápicas nas cirurgias e dietoterapia do queimado. Controle de peso. Diabetes
mellitus. Aterosclerose. Enfermidade cardiovascular. Enfermidade cardiovascular.
Enfermidade renal; nefrolitíase. Enfermidades hepáticas. Dietoterapia infantil. Erros inatos do
metabolismo. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do
Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do Sistema
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Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990,
Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos
Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do
Município de Cairu.

110-Psicólogo - Conhecimentos Específicos - Políticas de Saúde e saúde mental;
atenção integral à saúde mental; psicopatologia; clínica ampliada; atendimento grupal,
acompanhamento terapêutico e reabilitação psicossocial; orientações técnicas: centro de
atenção psicossocial – CAPS. Desenvolvimento social na infância. A ação do psicólogo
escolar diante da educação inclusiva. Processos psicológicos básicos do
comportamento: percepção, motivação, emoção. Teorias da personalidade. Categorias
da Psicologia Social (linguagem, pensamento, consciência e identidade). Psicologia
Organizacional: definição e atuação. Psicologia e processo grupal. Psicologia e Violência
Doméstica. Psicologia e abuso sexual. Psicologia na terceira idade. Estatuto do Idoso.
Estatuto da criança e do Adolescente. Lei Maria da Penha. Legislação básica do Sistema
Único de Saúde – Lei Federal 8.080 de 19/09/1990. Decreto nº 7.508/2011, Lei Federal
nº 8.142 de 26/12/1990, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Modelos de Atenção em Saúde. Lei
Orgânica da Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica da Assistência
Social. NOB/RH/SUAS. Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais. Normas
técnicas do CRAS e do CREAS. Lei Orgânica do Município de Cairu.
200-Professor (a) Fundamental II – Artes - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes
povos, países, culturas. A arte na educação - a integração das suas linguagens na
BNCC. As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança;
construção/produção de significados nas linguagens artísticas. O papel da arte na
educação. O professor como mediador entre a arte e o aprendiz. O ensino e a
aprendizagem em arte. O fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento
histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
201-Professor (a) Fundamental II – Ciências - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática como
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fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de desempenho:
IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais para a educação
básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração. Ensino Médio Integrado
(Formação Profissional e as Transformações do Ensino Médio). As diretrizes curriculares
nacionais para a formação docente. Aspectos legais e políticos da organização da
educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais (etapas e modalidades). A avaliação da aprendizagem na
perspectiva de um Currículo Inclusivo. Origem e evolução da vida: hipóteses sobre a
origem da vida (teoria de Lamarck e teoria de Darwin). Diversidade da vida: principais
representantes de cada domínio e de cada reino da natureza; regras de nomenclatura;
biodiversidade no planeta e no Brasil. Interação entre os seres vivos: conceitos básicos
em ecologia; cadeias e teias alimentares; distribuição natural da matéria e da energia;
relações ecológicas limitadoras do crescimento populacional; ecossistemas do Brasil;
biomas regionais. História da Física: a cosmologia aristotélica, o pensamento
copernicano, as duas novas ciências de Galileu, a física newtoniana, Maxwell e a síntese
do eletromagnetismo, as consequências do experimento de Michelson-Morley, a física
do século XX. O mundo e suas transformações: História da Química, Ensino da Química:
concepções e metodologias, leis ponderais. Lei Orgânica do Município de Cairu.

202-Professor (a) Fundamental II – Matemática - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. Números e operações: cálculo aritmético. Álgebra e funções:
proporcionalidade, sequências e raciocínio lógico grandezas e medidas: estimativas
e noções de medições. Espaço e forma: deslocamentos e movimentos no plano e
no espaço. Tratamento da informação: leitura e representação da informação em
gráficos, tabelas e pictogramas. O ensino/aprendizagem de Matemática na BNCC.
Lei Orgânica do Município de Cairu.
203-Professor (a) Fundamental II – Português - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
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Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. Textos: interpretação e compreensão de textos. Língua e Linguagem:
código, signo, significante e significado; variações linguísticas; língua falada e língua
escrita; norma culta e língua coloquial; as funções da linguagem; texto narrativo;
texto descritivo; texto dissertativo; discurso direto, indireto e indireto livre; o gênero
poético e as figuras de linguagem. Fonética - fonologia: fonemas: vogais,
consoantes e semivogais; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; sílabas.
Ortografia: correção ortográfica e acentuação gráfica a partir das novas regras de
ortografia. Morfologia: estrutura e formação de palavras; morfemas, afixos;
processos de formação de palavras; classes gramaticais: identificação,
classificações e emprego. Sintaxe: frase, oração e período; período simples termos da oração: identificação, classificações e emprego; as orações no período
composto: identificação, classificações e emprego; sintaxe de concordância verbal e
nominal; sintaxe de regência nominal e verbal; a ocorrência da crase; a ocorrência
do infinitivo; emprego dos sinais de pontuação. Produção textual: gêneros textuais Definição e Funcionalidade. Literatura: denotação e conotação; conceituação de
texto literário; gêneros literários. O ensino/aprendizagem de Português na BNCC.
Lei Orgânica do Município de Cairu.

300-Eletricista - Conhecimentos Específicos - Conhecimento de projetos de
instalações, aparelhos e equipamentos elétricos. Leitura de plantas, esquemas,
instruções e outros documentos específicos de projetos de construção, montagem e
instalações elétricas. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
Lei Orgânica do Município de Cairu.
301-Técnico em Enfermagem- Conhecimentos Específicos - Fundamentos de
Enfermagem. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência
de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte.
Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica
médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças
infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas,
esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde.
Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do
paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente
e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para
exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e
sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização,
controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do auxiliar de enfermagem na
unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia,
envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer
cérvico uterino e mama, planejamento familiar. Noções de conservação e limpeza.
Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde – Lei
Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº
7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços.
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Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções
de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de
Cairu.
400-Agente Comunitário de Saúde - Conhecimentos Específicos - Processo saúdedoença e seus determinantes/condicionantes. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de
Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Conhecimentos geográficos da área/região/município
de atuação. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Interpretação
demográfica. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. Indicadores
epidemiológicos. Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da
população. Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores sócioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas.
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade. Humanização do
cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros. Sistema de informação em
saúde. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo
migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros.
Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Principais problemas de saúde da população e
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Intersetorialidade: conceito e
dinâmica político-administrativa do município. Informação, educação e comunicação:
conceitos, diferenças e interdependência. Formas de aprender e ensinar em educação
popular. Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Participação e
mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de base
popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares.
Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão
social e direito legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Estatuto da
criança e do adolescente e do idoso. Noções de ética e cidadania. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

401-Agente de Apoio Educacional - Conhecimentos Específicos - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996 e suas alterações
vigentes). Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).
Princípios e práticas da gestão democrática: conselho escolar; Projeto PolíticoPedagógico; as atribuições da direção escolar. Noções de cidadania e direitos
humanos. Relação escola-comunidade. Violência escolar e no entorno escolar:
causas, tipos e formas educativas de prevenção e combate. Noções de educação
especial e acessibilidade. Noções gerais de almoxarifado. Organização de reuniões.
Técnicas de arquivamento: formas de classificação; organização; arquivos correntes
e protocolo. Tipos de documentos administrativos do contexto escolar: histórico;
boletim; certificados; diploma; registros e atas. Relações interpessoais e técnicas de
atendimento ao público. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal.
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento
interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
402-Agente de Tributos - Conhecimentos Específicos - Decadência; Prescrição;
Anistia; Certidão Negativa; Auto de Infração; Notificação; Divida Ativa; Lançamento de
Tributos; Taxas pelos Serviços Públicos; Fiscalização; Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Credito Tributário;
Isenção; Obrigação Tributária; Sujeito Passivo; Sujeito Ativo; Processo Tributário
Administrativo (Impugnação de Auto de Infração); Contabilidade: (Conceitos, balanço
patrimonial, Lançamentos contábeis, Livros Fiscais e Contábeis, Plano de Conta, Pessoa
Física, Pessoa Jurídica); CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica); Documento de
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Constituição de empresas; Declaração de Imposto de Renda; Crimes contra a ordem
tributária; Preços públicos. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções
de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
Lei Orgânica do Município de Cairu.

403-Agente de Vigilância Sanitária - Conhecimentos Específicos - Normas e Diretrizes do
Programa de Saúde da Família - P.S.F. Aleitamento Materno. Calendário de Vacinação da
criança, do adulto, da gestante e do idoso. Cuidados com a alimentação. Direitos sexuais,
direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741 de 1 de
outubro de 2003; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei n° 11.350 de 05 de outubro de
2006; Lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade
na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase,
Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
- P.A.C.S. Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho.
Atividades do ACS á orientação as famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de
doenças endêmicas. Prevenção e Controle das Doenças sexualmente transmissíveis.
Atendimento a pessoas portadoras de doenças contagiosas. SUS - Princípios e diretrizes.
Trabalho em Equipe. Visitas Domiciliares. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal.
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
Lei Orgânica do Município de Cairu.
404-Assistente Administrativo - Conhecimentos Específicos - Noções de Direito
Administrativo e Direito Constitucional: princípios da Administração Pública; poderes
administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes públicos;
organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos.
Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e
Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos
sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Noções de organização e arquivo:
informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de
documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos.
Noções de administração de material: aquisição, cadastros, registros, controle e
movimentação de estoques, armazenamento, transporte, reposição, segurança.
Noções de gestão de recursos humanos. Noções de Licitações e Contratos.
Redação oficial: ofícios, memorandos, circulares, cartas, requerimentos, relatórios
materiais e patrimoniais, atas. Noções de relações humanas. Noções de técnicas de
atendimento ao cliente: atitudes para um bom atendimento, importância do cliente
para a empresa, percepção e expectativa do cliente. Conhecimento e utilização de
máquinas copiadoras, digitalizadoras e impressoras. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
405-Fiscal de Obras - Conhecimentos Específicos - Conhecimento da legislação
sobre zoneamento, loteamento, obras e posturas. Conhecimentos de elaboração de
correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras de comportamento no
ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e com colegas de trabalho. Zelo pelo
patrimônio público. Noções de controle de estoque de materiais nas obras
particulares. Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares,
lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Definições, políticas e cuidados éticos
da profissão de fiscal. Legislação: Constituição Federal: Da Administração Pública
(arts. 37 a 41); Estatuto do Servidor Público do Município; Plano de Carreira dos
Servidores Municipais; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º
101/2000); Licitações Públicas e suas alterações (Lei n.º 8.666/93); Estatuto das
Cidades (Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001); Noções de Segurança do
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Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa do Consumidor. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções
de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de
Cairu.
406-Guarda Ambiental Municipal - Conhecimentos Específicos - Tipologia de
áreas consideradas de Preservação Permanente. Conceitos legais de Área de
Preservação Permanente (APP), Área Rural, Manejo Sustentável e Reserva Legal;
Responsabilidades em relação às Infrações Ambientais; Supressão de vegetação
em áreas consideradas de Preservação Permanente; Ações Não-Formais da
Educação Ambiental; Objetivos Fundamentais da Educação Ambiental; Estrutura do
Sistema Nacional do Meio Ambiente; Instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente; Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente; Procedimentos
Administrativos adotados no que diz respeito à apreensão de produtos e
instrumentos de Infrações Ambientais; Sanções e Penas adotadas em Crimes
Contra a Fauna; Circunstâncias que atenuam a pena em casos de Infração
Ambiental; Excludentes de Ilicitudes em Matéria Ambiental; Situações que o
emprego do Uso do Fogo na Vegetação é permitido; Previsão Constitucional da
Proteção Ambiental; Patrimônio Nacional Ambiental tutelado pela Constituição
Federal de 1988; Sanções Administrativas relacionadas às Infrações Ambientais;
Tipos de Licenças Ambientais; Competências Legais das Guardas Municipais;
Princípios Mínimos de atuação das Guardas Municipais; Proteção da Vegetação no
Ordenamento Municipal; Proteção dos Animais de tração no Ordenamento
Municipal; Procedimentos adotados com relação a Animais Soltos em Vias Públicas
na Área Urbana Municipal; Identificação de Unidades de Conservação de Proteção
Integral; Denominação das Unidades de Conservação Municipal; Características
das categorias do grupo de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Noções
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho.
Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
407-Guarda Municipal - Conhecimentos Específicos - Crime de trânsito;
Procedimentos nas ocorrências de atos infracionais; Atuação do Guarda Municipal
em estado de necessidade durante atendimento em ocorrência, pela ótica do
Código Penal Brasileiro; Legítima defesa praticada por Guarda Municipal em
ocorrência sob sua responsabilidade de atuação; Casos polêmicos sobre o tema
Estrito Cumprimento do Dever legal; Crime de Peculato praticado por Guarda
Municipal no exercício de suas funções; Crime de Concussão praticado por Guarda
Municipal no exercício de suas funções; Crime de Corrupção Passiva e/ou Ativa
praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções; Crime de
Prevaricação praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções; Casos
de Violência Arbitrária praticado por Guarda Municipal no exercício de suas
funções; Crime de Desobediência praticado por munícipe contra Guarda Municipal
durante ocorrência sob sua responsabilidade; Crime de Desacato praticado por
munícipe contra Guarda Municipal durante ocorrência sob sua responsabilidade;
Abuso de poder praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções;
Competências da Guardas Municipais. Noções de conservação e limpeza. Higiene
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

500-Auxiliar de Serviços - Conhecimentos Específicos - Noções básicas de
manutenção e conservação. Limpeza de ambientes e equipamentos. Copa e
cozinha: preparo de pequenas refeições. Procedimentos de limpeza, manual e/ou
através de equipamentos específicos, de detritos acumulados e entulhos, em
12

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CAIRU/BA
Concurso Público Edital 001/2018
Retificado em 06/07/2018 - Errata 01 em 10/07/2018

______________________________________________________________________________
parques, jardins, prédios públicos, vias e logradouros públicos. Resíduos de
materiais recicláveis. Procedimentos de capinagem de áreas verdes, de meios fios,
logradouros públicos e manutenção no aterro sanitário. Limpeza e higienização de
prédios e de superfícies. Tipos de higienização. Condutas e aspectos gerais de
higiene. Lavagem das mãos. Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais.
Coleta seletiva. Separação de lixo. Noções sobre reciclagem de lixo. Resíduos.
Higiene pessoal e do ambiente. Carga e descarga. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal.

501-Gari - Conhecimentos Específicos - Serviços de capina em geral. Limpeza de
vias públicas e praças municipais. Lavagem de máquinas e veículos. Produtos de
limpeza, instrumentos e materiais: sua utilidade e aplicação na realização de
limpezas em geral e conservação. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de
segurança no trabalho. Noções sobre aterro sanitário. Noções sobre reciclagem de
lixo. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
502-Marinheiro - Conhecimentos Específicos Comandos de pequenas
embarcações. Embarque e desembarque de passageiros, os procedimentos de
bordo e salvamento. Plano de navegação. Manutenção da aparelhagem do convés
e máquinas. Supervisão, conservação e manutenção da embarcação. Desgaste de
peças e artefatos dos aparelhos do convés. Planejamento de carga e descarga
conforme tipo de carga, de embarcação e derrota. Manobras e serviços no convés,
manuseando, atracando e vigiando a embarcação. Serviços de estivagem e
desestivagem, conforme a legislação em vigor da Marinha do Brasil. Condições de
navegabilidade. Luzes de navegação. Sinais luminosos. Cabos de reboque. Material
de atracação. Equipamentos de convés. Poleames. Embarcações de sobrevivência,
salvamento e resgate. Oficiais de máquinas. Mestragem e marinhagem de
máquinas. Normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
503-Motorista Categoria B - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de veículos e
pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico
e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna. Ciclo Otto
(gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão. Suspensão. Freios
(hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos pesados para transporte de
passageiros. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
504-Motorista Categoria D - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de veículos e
pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico
e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna. Ciclo Otto
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(gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão. Suspensão. Freios
(hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos pesados para transporte de
passageiros. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.

505-Motorista Categoria E - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de veículos e
pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico
e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna. Ciclo Otto
(gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão. Suspensão. Freios
(hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos pesados para transporte de
passageiros. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
506-Porteiro - Conhecimentos Específicos - Segurança do patrimônio. Inspeção
nas dependências do patrimônio público. Noções de indícios de anormalidades.
Controle de entrada e saída de pessoas, documentos e materiais. Recepcionar,
atender chamadas telefônicas quando necessário. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal.
507-Recepcionista - Conhecimentos Específicos - Estrutura e funcionamento da
Administração Pública: origem, histórico, finalidade, função, características. Gestão de
Documentos: protocolo, recebimento, classificação, registro, tramitação e expedição de
documentos. Documentação e arquivamento – geral e informatizado, agenda,
formas de tratamento e abreviação mais utilizadas. Noções de rotinas da área
administrativa. Ética profissional e sigilo profissional. Redação Oficial: Manual de
Redação da Presidência da República. Conceitos básicos de informática,
computador, hardware e software. Conceitos de Internet. Ferramentas e aplicações
de informática em ambiente Windows. Processador de texto Word e planilha Excel.
Navegador Internet Explorer. Correio Eletrônico – Outlook. Procedimento para
realização de cópia de segurança (back-up). Antivírus. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal.
508-Salva-Vidas - Conhecimentos Específicos – Afogamento. Definição de
afogamento. Fases do afogamento. Classificação do afogamento. Algoritmo básico
de afogamento. RCP em afogados. Utilização do DEA. Administração de Oxigênio.
Resgate. Prevenção. Conhecer e transmitir as diferentes formas de prevenção em
afogamento. Os mecanismos das lesões no afogamento e sua fisiopatologia.
Formas de ajudar alguém dentro da água sem se afogar junto. A gravidade dos
afogamentos e seu tratamento correspondente. Reconhecimento e alarme do
incidente. Os 6 anéis da cadeia de sobrevivência. Reconhecimento de potencial
afogado fora e dentro da água. Reconhecimento de um afogamento em curso.
Vigilância e atuação. Emergências clínicas e traumáticas. Suporte básico de vida e
resgate na água. Suporte básico de vida em terra. Suporte avançado de vida no
local. Abordagem hospitalar. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal.
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento
interpessoal.
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LEIA-SE:
CAPÍTULO IX - DA AVALIAÇÃO PRÁTICA
9.1. A Avaliação Prática, cuja pontuação total é de até 40 (quarenta) pontos, é de
caráter eliminatório e classificatório e a ela serão submetidos os candidatos à
função de Auxiliar de Serviços, Gari, Marinheiro, Motorista categoria “D” e “E”.
NÍVEL SUPERIOR - 100-Assistente Social; 101-Auditor Fiscal; 102Biólogo;103-Cirurgião Dentista; 104-Enfermeiro; 105-Engenheiro Ambiental;
106-Engenheiro Florestal; 107-Fisioterapeuta; 108-Médico PSF; 109Nutricionista; 110-Psicólogo; 200-Professor (a) Fundamental II – Artes; 201Professor (a) Fundamental II – Ciências; 202-Professor (a) Fundamental II –
Matemática; 203-Professor (a) Fundamental II – Português
Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais
e/ou não ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação.
Estrutura e formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes
gramaticais. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome
e seus determinantes. O verbo (conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva,
reflexiva). Estrutura do período, da oração e da frase. Períodos compostos por
coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de
tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e
conotação). Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil e o Estado da Bahia: política,
economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas. O Município de CAIRU/BA – História, Educação, Turismo, Cultura e
Geografia. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.
100-Assistente Social - Conhecimentos Específicos - Assistência Social e a
Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Fundamentos do Serviço Social. Código de
Ética Profissional do Assistente Social. Política Nacional da Assistência Social-PNAS.
Norma Operacional Básica 2012-NOB/2012. Norma Operacional Básica/RH/SUAS. Lei
Orgânica da Assistência Social-LOAS. Lei de Benefício Eventual Municipal de 2017.
Seguridade Social. Sistema Único da Assistência Social-SUAS. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Estatuto do
Idoso. Lei Maria da Penha. Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência.
Intervenções Metodológicas do Serviço Social: Abordagem individual e grupal. Conceitos
de participação social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do
serviço social. Conhecimento Básico do Programa Bolsa Família e CadÚnico. Sistema
Único de Saúde-SUS. Lei 8.080/90, Lei 8142/90, Norma Operacional de Assistência à
Saúde 01 e 02, Atenção Integral a Saúde Mental, Modelos de Atenção em Saúde,
Controle Social na Saúde, O Papel do assistente Social no Núcleo de Apoia a saúde da
Família-NASF, Humaniza SUS, Sistemas de Informação da Saúde. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
101-Auditor Fiscal - Conhecimentos Específicos - Administração Pública:
Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Novas
tecnologias gerenciais: reengenharia e qualidade. Impacto sobre a configuração das
organizações pública e sobre os processos de gestão. Excelência nos serviços públicos.
Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O paradigma do cliente na
gestão pública. Gerência de recursos humanos e gestão estratégica. As trajetórias de
conceitos e práticas relativas ao servidor público. Tecnologia da informação, organização
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e cidadania. Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.
Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre
auditoria interna, auditoria independente e perícia contábil. Procedimento de auditoria.
Testes de observância. Testes substantivos. Papeis de trabalho. Matéria evidencial.
Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Planejamento de auditoria. Relevância.
Risco de auditoria. Supervisão e controle de qualidade. Estudo e avaliação do sistema
contábil e do controle internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria.
Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade.
Amostragem estatística. Processamento eletrônico de dados. Estimativas contábeis.
Transações com partes relacionadas. Transações e eventos subsequentes. Carta de
responsabilidade da administração. Contingências. Parecer do auditor. Parecer sem
ressalva. Parecer com ressalva. Parecer adverso. Parecer com abstenção de opinião.
Fraude e erro. Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos
ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa, suprimentos não comprovados,
diferenças em levantamentos quantitativos por espécie, diferença em levantamentos
econômicos ou financeiros, omissão de registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos
componentes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo
permanente, passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios
futuros, patrimônios líquido. Auditoria das contas de resultados: receitas, despesas e
custos. Princípios fundamentais de contabilidade: normas e pronunciamentos do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC (Resolução 750/93 e 774/94), da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (29/26) e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON
(pronunciamento Técnico – Jan./86). Contabilidade Geral e Societária: Conceito,
objetivo e campo de atuação. Princípios Fundamentais de Contabilidade segundo CFC,
IBRACON E CVM. Normas Brasileiras de Contabilidade: Resolução CFC 751/93.
Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Equação
Fundamental do Patrimônio. Fatos Contábeis e respectivas Variações Patrimoniais.
Conta: conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função e Estrutura das Contas –
Contas Patrimoniais e de Resultados. Elenco e Plano de Contas. Demonstrações
contábeis obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor.
Análise das
Demonstrações Contábeis. Lei 6404/76 e suas alterações posteriores. Lei 11.941/09.
Contabilidade de Custos. Conceitos gerais. Custos diretos: definição, material direto,
mão de obra direta. Custos indiretos: definição e critérios de rateio. Custos fixos, lucro e
margem de contribuição. Apropriação dos custos diretos e indiretos. Contabilidade
Tributária. Sistema Tributário Nacional. Tributos Conceitos e Espécies de Tributos.
Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária.
Tributos Diretos e Indiretos. Escrituração Fiscal e Contabilizações dos Tributos. Provisão
de Créditos de Liquidação Duvidosa. Critérios para Cálculo e Contabilização dos
Encargos Sociais. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido das P. Jurídicas. ISS: Conceito, Base de Cálculo, Contribuinte de Fato e
Responsável, Alíquotas máxima e Mínima. Incentivos Fiscais do IR das P. Jurídicas:
Conceito Legal, Espécies. Formas de Tributação das P. Jurídicas: Lucro Real,
Presumido e Arbitrário. Retenções na Fonte. Ativos e Passivos Fiscais Diferidos. Direito
Administrativo - Administração Pública. Conceito. Natureza. Fins. Regime jurídico
administrativo. Princípios Constitucionais expressos e implícitos. Órgãos e agente
Públicos. Administração Pública Direta e Administração Pública Indireta. Contrato de
gestão. Responsabilidade civil da Administração. Considerações gerais. A
responsabilidade civil da Administração Pública e o terceiro setor. Parcerias. Atos
Administrativos. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Motivação.
Vinculação e Discricionariedade. O silêncio no Direito Administrativo Brasileiro.
Revogação. Invalidação: regime jurídico dos atos inválidos. Atos nulos, anuláveis e
inexistentes. Invalidação e dever de indenizar. Convalidação ou saneamento. Processo
16

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CAIRU/BA
Concurso Público Edital 001/2018
Retificado em 06/07/2018 - Errata 01 em 10/07/2018

______________________________________________________________________________
Administrativo. Conceito, Princípios, Fases e Tipologia. Licitação. Conceito e
modalidades. Finalidade e princípios. Objeto. Obrigatoriedade, dispensas e
inexigibilidade. Procedimento. Invalidação e revogação. Lei no 8.666/93, com as
alterações posteriores. Pregão (Lei no 10.520/02). Contratos Administrativos. Conceito.
Peculiaridades. Formalização. Execução e inexecução. Rescisão. Equilíbrio econômico
financeiro. Revisão e Reajuste. Teoria da imprevisão. Rescisão. Legislação específica Lei Orgânica do Município de Cairu. Código Tributário do Município de Cairu.
102-Biólogo - Conhecimentos Específicos - Legislação profissional. Ecologia
ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de ecossistema, cadeia e
teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental.
Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, reagentes,
meios de cultura e soluções. Organização e controle de estoques de reagentes e
equipamentos de laboratório de ensino de Biologia. Normas de assepsia.
Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e
atestados e registros legais. Métodos e técnicas da pesquisa biológica.
Biossegurança em laboratório. Biologia celular e molecular. Conceitos básicos de
imunologia. Estrutura, função e produção de anticorpos. Testes sorológicos.
Sistemas de grupos sanguíneos. Parasitologia e Microbiologia. Estrutura bacteriana,
cultura e isolamento. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus,
bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia.
Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna.
Zoologia dos invertebrados e dos cordados. Técnicas de coleta e de preparo de
material zoológico. Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal.
Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de
impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Legislação ambiental.
Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas e doenças.
Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa de Assistência
Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do
Idoso. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de
19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e
NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção
em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.

103-Cirurgião Dentista - Conhecimentos Específicos - Biogênese das dentições.
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal,
radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores:
amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro.
Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em
saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das
lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos
cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia.
Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite –
diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias,
ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês
e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos
preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em
Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas
e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e
terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos,
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos
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anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Estatuto do Idoso.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da
Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação
Básica do Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº
8.142 de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de
Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e
Controle Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.

104-Enfermeiro - Conhecimentos Específicos - Noções de saúde e doença; Noções
de saneamento básico e agravos à saúde; Funcionamento de hospitais públicos; centros
de saúde e unidades básicas de saúde; Atenção do enfermeiro na prevenção, na
promoção e recuperação da saúde individual e coletiva e no controle de doenças e
agravos, no âmbito do Programa de Saúde da Família. Noções de farmacologia.
Técnicas básicas de enfermagem. Enfermagem no autocuidado. Sistematização da
assistência de enfermagem. Gestão em Enfermagem. Enfermagem médico-cirúrgica:
clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica, centro cirúrgico e centro de
material. Urgências e Emergências. Enfermagem na saúde da mulher, criança e
adolescente: ginecologia, planejamento familiar, obstetrícia, neonatologia e pediatria.
Enfermagem na saúde do adulto e do idoso. Assistência integral aos indivíduos e
famílias nas unidades de saúde, no domicílio e/ou nos diversos espaços comunitários,
em todas as fases do desenvolvimento humano. Enfermagem em saúde coletiva: política
de saúde no Brasil, planejamento e administração em saúde, vigilância à saúde,
imunizações, programas de saúde. Programa saúde da família (PSF). Educação em
saúde. Enfermagem em saúde mental. Supervisão, coordenação das atividades de
educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem. Estatuto do Idoso. Estatuto
da Criança e do Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do
Adolescente, da Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do Sistema
Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de
26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e
Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle
Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.
105-Engenheiro Ambiental - Conhecimentos Específicos - Fundamentos de
tecnologia ambiental. Noções gerais de ecologia. Conceito de Desenvolvimento
Sustentável. Aspectos e impactos ambientais. Fluxos e balanços de massa e energia.
Química ambiental. Poluição das águas. Parâmetros de qualidade das águas e de
efluentes líquidos. Dispersão de poluentes no meio aquático. Tratamentos físicos, físicoquímicos e biológicos. Gerenciamento de efluentes industriais e domésticos. Poluição do
ar. Parâmetros de qualidade do ar e de emissões atmosféricas. Dispersão de poluentes
no ar. Remoção de material particulado, de gases e vapores. Poluição do solo.
Caracterização e uso do solo. Caracterização dos resíduos sólidos. Gerenciamento de
resíduos sólidos. Conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres. Manejo e
proteção de biomas. Gestão de florestas públicas. Unidades de conservação.
Licenciamento ambiental. Definições e fases do licenciamento. Levantamento e
avaliação de impactos ambientais. Ferramentas de gestão ambiental. Proteção e
controle da qualidade ambiental. Inspeção e monitoramento ambiental. Compras
públicas sustentáveis. Legislação ambiental. Normas. Políticas públicas afetas à
regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos ambientais e melhoria
da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
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106-Engenheiro Florestal - Conhecimentos Específicos - Ecossistemas e biosfera.
Sucessão florestal. Características de florestas, distribuição, estrutura, composição
e diversidade. Florestas e serviços ambientais. Fenologia de espécies florestais.
Tipos de inventário florestal e suas finalidades. Planejamento de inventários
florestais. Manejo florestal: Aspectos ecológicos, econômicos e sociais do manejo
de florestas nativas. Princípios básicos do manejo de florestas tropicais.
Planejamento e execução de planos de manejo florestal sustentável. Planejamento
e execução de exploração de florestas. Exploração de impacto reduzido. Manejo
florestal comunitário. Sistemas de manejo de florestas plantadas. Certificação
florestal no Brasil. Silvicultura de espécies nativas. Aspectos econômicos e técnicas
relevantes para a formação de povoamentos florestais. Sementes e viveiros
florestais. Sistemas silviculturais aplicados no manejo de florestas tropicais e de
plantações. Sistemas agroflorestais e uso múltiplo de florestas. Tratamentos
silviculturais aplicados à regeneração natural; Regeneração de povoamentos
florestais. Extensão Florestal: Princípios de Extensão Florestal. Lei 11.288/2010.
Metodologias de planejamento participativo. Tecnologias Sociais. Inclusão social e
cidadania. Políticas Públicas de Gênero, Raça e Etnia. Movimentos Sociais do
Campo. Políticas públicas relacionadas às florestas brasileiras, órgãos responsáveis
pela administração pública do setor florestal, Planos do governo federal para
combate ao desmatamento (PPCDAM e PPCerrado), Plano Nacional sobre de
Mudanças Climáticas (PNMC). Instrumentos de fomento à atividade florestal:
Concessões florestais no Brasil. Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Fundo
Amazônia. Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. O meio ambiente na
Constituição Federal de 1988. LEI 10.431/2006 e suas alterações, Política Estadual
de Meio Ambiente; Decreto Estadual 14.024/2012 - regulamenta a política estadual;
Decreto Estadual 15.180/2014 - regulamenta gestão florestal na Bahia; Lei
Complementar 140/2011; Lei 9605/1998; Lei 11428/2006; Resolução do CEPRAM
4327/2013. Lei Orgânica do Município de Cairu.

107-Fisioterapeuta - Conhecimentos Específicos - Fisioterapia: conceituação,
recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe
técnica. Papel nos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das
pessoas deficientes. Processo de avaliação em fisioterapia: semiologia; exame e
diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção).
Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônicodegenerativas e as condições de vida do indivíduo). Trabalho multidisciplinar em saúde;
o profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia.
Fisioterapia em Neurologia e Neuropediatra. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia
nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em Cardiologia e
Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em
Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica.
Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da
Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde
– Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº
7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços.
Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do
Município de Cairu.

19

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CAIRU/BA
Concurso Público Edital 001/2018
Retificado em 06/07/2018 - Errata 01 em 10/07/2018

______________________________________________________________________________
108-Médico PSF - Conhecimentos Específicos - Políticas públicas de saúde no Brasil:
Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS). Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Arritmias
cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência
respiratória aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, trombo - embolismo pulmonar, pneumopatia, neoplasias. Gastrite e úlcera
péptica, colecistopatias; diarreia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática,
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias. Doença diverticular de cólon.
Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrite, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase. Infecções urinárias. Hipovitaminoses. Desnutrição.
Diabetes mellitus. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Anemias hipocrônicas, microcíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras. Distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas. Acidentes de transfusão:
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa. Doença do colágeno, neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo,
abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e
transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite diarreia, tétano, coqueluche,
raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis; AIDS, doença de
Chagas, esquistossomose,
leishamaniose, leptospirose,
malária,
tracoma,
Estreptococcias, Estafilococcias, doença meningocócica, infecção por anaeróbios,
toxoplasmose, viroses, escabiose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato,
onicomicoses, urticária, anafilaxia exógenas agudas. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da
Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Modelo Assistencial, Planejamento e
Programação Local de Saúde, Política Nacional de Humanização; Constituição Federal/88,
Seção II Política Nacional de Atenção Básica à Saúde-Portaria 648/2006, Núcleos de Apoio
à Saúde da Família-Portaria 154/2008, Portaria 2048/GM de 05/11/2002. Legislação Básica
do Sistema Único de Saúde – Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142
de 26/12/1990, Decreto nº 7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e
Organização dos Serviços. Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle
Social. Lei Orgânica do Município de Cairu.
109-Nutricionista - Conhecimentos Específicos - Princípios básicos da nutrição.
Glicídios. Gorduras e outros lipídios. Proteínas. Metabolismo hídrico e mineral. Vitaminas
lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis. Energia. Utilização de nutrientes: digestão,
absorção e metabolismo. Estabelecimento de normas e padrões nutricionais.
Planejamento alimentar familiar. Processo de orientação nutricional. A nutrição nos
períodos críticos do ciclo vital. Crescimento e desenvolvimento. Nutrição na gestação e
na lactação. Nutrição na primeira e segunda infâncias. Nutrição para crianças e
adolescentes. Nutrição em geriatria. Desnutrição. Dietoterapia. Alimentação do paciente
no hospital. Composição dos alimentos. Problemas dos deficientes físicos quanto à auto
alimentação. Dietoterapia nas doenças gastrintestinais. Rotinas dietoterápicas nas
cirurgias e dietoterapia do queimado. Controle de peso. Diabetes mellitus. Aterosclerose.
Enfermidade cardiovascular. Enfermidade cardiovascular. Enfermidade renal;
nefrolitíase. Enfermidades hepáticas. Dietoterapia infantil. Erros inatos do metabolismo.
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do Adolescente, da
Mulher, do Homem, do Adulto e do Idoso. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde
– Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº
7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços.
Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
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110-Psicólogo - Conhecimentos Específicos - Políticas de Saúde e saúde mental;
atenção integral à saúde mental; psicopatologia; clínica ampliada; atendimento grupal,
acompanhamento terapêutico e reabilitação psicossocial; orientações técnicas: centro de
atenção psicossocial – CAPS. Desenvolvimento social na infância. A ação do psicólogo
escolar diante da educação inclusiva. Processos psicológicos básicos do
comportamento: percepção, motivação, emoção. Teorias da personalidade. Categorias
da Psicologia Social (linguagem, pensamento, consciência e identidade). Psicologia
Organizacional: definição e atuação. Psicologia e processo grupal. Psicologia e Violência
Doméstica. Psicologia e abuso sexual. Psicologia na terceira idade. Estatuto do Idoso.
Estatuto da criança e do Adolescente. Lei Maria da Penha. Legislação básica do Sistema
Único de Saúde – Lei Federal 8.080 de 19/09/1990. Decreto nº 7.508/2011, Lei Federal
nº 8.142 de 26/12/1990, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Modelos de Atenção em Saúde. Lei
Orgânica da Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica da Assistência
Social. NOB/RH/SUAS. Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais. Normas
técnicas do CRAS e do CREAS. Lei Orgânica do Município de Cairu.
200-Professor (a) Fundamental II – Artes - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes
povos, países, culturas. A arte na educação - a integração das suas linguagens na
BNCC. As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança;
construção/produção de significados nas linguagens artísticas. O papel da arte na
educação. O professor como mediador entre a arte e o aprendiz. O ensino e a
aprendizagem em arte. O fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento
histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
201-Professor (a) Fundamental II – Ciências - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática como
fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de desempenho:
IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais para a educação
básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração. Ensino Médio Integrado
(Formação Profissional e as Transformações do Ensino Médio). As diretrizes curriculares
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nacionais para a formação docente. Aspectos legais e políticos da organização da
educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais (etapas e modalidades). A avaliação da aprendizagem na
perspectiva de um Currículo Inclusivo. Origem e evolução da vida: hipóteses sobre a
origem da vida (teoria de Lamarck e teoria de Darwin). Diversidade da vida: principais
representantes de cada domínio e de cada reino da natureza; regras de nomenclatura;
biodiversidade no planeta e no Brasil. Interação entre os seres vivos: conceitos básicos
em ecologia; cadeias e teias alimentares; distribuição natural da matéria e da energia;
relações ecológicas limitadoras do crescimento populacional; ecossistemas do Brasil;
biomas regionais. História da Física: a cosmologia aristotélica, o pensamento
copernicano, as duas novas ciências de Galileu, a física newtoniana, Maxwell e a síntese
do eletromagnetismo, as consequências do experimento de Michelson-Morley, a física
do século XX. O mundo e suas transformações: História da Química, Ensino da Química:
concepções e metodologias, leis ponderais. Lei Orgânica do Município de Cairu.

202-Professor (a) Fundamental II – Matemática - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. Números e operações: cálculo aritmético. Álgebra e funções:
proporcionalidade, sequências e raciocínio lógico grandezas e medidas: estimativas
e noções de medições. Espaço e forma: deslocamentos e movimentos no plano e
no espaço. Tratamento da informação: leitura e representação da informação em
gráficos, tabelas e pictogramas. O ensino/aprendizagem de Matemática na BNCC.
Lei Orgânica do Município de Cairu.
203-Professor (a) Fundamental II – Português - Conhecimentos Específicos Legislação que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica
do Município de Cairu. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96.
Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal do Brasil. Lei do FUNDEB Lei 11.494/2007. Projeto Político Pedagógico. Plano Nacional de Educação. Plano
Municipal de educação. Educação Integral. Estatuto Crianças e Adolescentes.
Desafios da prática pedagógica na atualidade. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação; a didática
como fundamento epistemológico do fazer docente. Avaliação institucional de
desempenho: IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Dez Políticas educacionais
para a educação básica: Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração.
Ensino Médio Integrado (Formação Profissional e as Transformações do Ensino
Médio). As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais
para a educação básica: as diretrizes curriculares nacionais (etapas e
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modalidades). A avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo
Inclusivo. Textos: interpretação e compreensão de textos. Língua e Linguagem:
código, signo, significante e significado; variações linguísticas; língua falada e língua
escrita; norma culta e língua coloquial; as funções da linguagem; texto narrativo;
texto descritivo; texto dissertativo; discurso direto, indireto e indireto livre; o gênero
poético e as figuras de linguagem. Fonética - fonologia: fonemas: vogais,
consoantes e semivogais; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; sílabas.
Ortografia: correção ortográfica e acentuação gráfica a partir das novas regras de
ortografia. Morfologia: estrutura e formação de palavras; morfemas, afixos;
processos de formação de palavras; classes gramaticais: identificação,
classificações e emprego. Sintaxe: frase, oração e período; período simples termos da oração: identificação, classificações e emprego; as orações no período
composto: identificação, classificações e emprego; sintaxe de concordância verbal e
nominal; sintaxe de regência nominal e verbal; a ocorrência da crase; a ocorrência
do infinitivo; emprego dos sinais de pontuação. Produção textual: gêneros textuais Definição e Funcionalidade. Literatura: denotação e conotação; conceituação de
texto literário; gêneros literários. O ensino/aprendizagem de Português na BNCC.
Lei Orgânica do Município de Cairu.

NÍVEL MÉDIO - 300- Eletricista; 301- Técnico (a) em Enfermagem; 400-Agente
Comunitário de Saúde; 401-Agente de Apoio Educacional; 402-Agente de
Tributos; 403-Agente de Vigilância Sanitária; 404-Assistente Administrativo;
405-Fiscal de Obras; 406-Guarda Ambiental Municipal; 407-Guarda Municipal.
Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais
e/ou não ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação.
Estrutura e formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes
gramaticais. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome
e seus determinantes. O verbo (conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva,
reflexiva). Estrutura do período, da oração e da frase. Períodos compostos por
coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de
tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e
conotação). Funções da linguagem.
Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil e o Estado da Bahia: política,
economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas. O Município de PINDAÌ/BA – História, Educação, Turismo, Cultura e
Geografia. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.
300-Eletricista - Conhecimentos Específicos - Conhecimento de projetos de
instalações, aparelhos e equipamentos elétricos. Leitura de plantas, esquemas,
instruções e outros documentos específicos de projetos de construção, montagem e
instalações elétricas. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
Lei Orgânica do Município de Cairu.
301-Técnico em Enfermagem- Conhecimentos Específicos - Fundamentos de
Enfermagem. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência
de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte.
Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica
médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças
infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas,
esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde.
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Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do
paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente
e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para
exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e
sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização,
controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do auxiliar de enfermagem na
unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia,
envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer
cérvico uterino e mama, planejamento familiar. Noções de conservação e limpeza.
Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde – Lei
Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Decreto nº
7.508/2011, NOB/96 e NOAS 01 e 02. Política de Saúde e Organização dos Serviços.
Modelos de Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de
primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
400-Agente Comunitário de Saúde - Conhecimentos Específicos - Processo saúdedoença e seus determinantes/condicionantes. Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Conhecimentos geográficos da
área/região/município de atuação. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e
instrumentos. Interpretação demográfica. Conceito de territorialização, microárea e área
de abrangência. Indicadores epidemiológicos. Técnicas de levantamento das condições
de vida e de saúde/doenças da população. Critérios operacionais para definição de
prioridades: indicadores sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos. Conceitos de
eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva. Estratégia de avaliação em saúde:
conceitos, tipos, instrumentos e técnicas. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à
saúde: acessibilidade. Humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador,
equidade, outros. Sistema de informação em saúde. Condições de risco social: violência,
desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros. Promoção da saúde: conceitos e
estratégias. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o
enfrentamento dos problemas. Intersetorialidade: conceito e dinâmica políticoadministrativa do município.
Informação, educação e comunicação: conceitos,
diferenças e interdependência. Formas de aprender e ensinar em educação popular.
Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Participação e mobilização
social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de base
popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares.
Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de
inclusão social e direito legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso.
Estatuto da criança e do adolescente e do idoso. Noções de ética e cidadania. Noções
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções
de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

401-Agente de Apoio Educacional - Conhecimentos Específicos - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996 e suas alterações
vigentes). Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).
Princípios e práticas da gestão democrática: conselho escolar; Projeto PolíticoPedagógico; as atribuições da direção escolar. Noções de cidadania e direitos
humanos. Relação escola-comunidade. Violência escolar e no entorno escolar:
causas, tipos e formas educativas de prevenção e combate. Noções de educação
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especial e acessibilidade. Noções gerais de almoxarifado. Organização de reuniões.
Técnicas de arquivamento: formas de classificação; organização; arquivos correntes
e protocolo. Tipos de documentos administrativos do contexto escolar: histórico;
boletim; certificados; diploma; registros e atas. Relações interpessoais e técnicas de
atendimento ao público. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal.
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento
interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

402-Agente de Tributos - Conhecimentos Específicos - Decadência; Prescrição;
Anistia; Certidão Negativa; Auto de Infração; Notificação; Dívida Ativa; Lançamento de
Tributos; Taxas pelos Serviços Públicos; Fiscalização; Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Credito Tributário;
Isenção; Obrigação Tributária; Sujeito Passivo; Sujeito Ativo; Processo Tributário
Administrativo (Impugnação de Auto de Infração); Contabilidade: (Conceitos, balanço
patrimonial, Lançamentos contábeis, Livros Fiscais e Contábeis, Plano de Conta,
Pessoa Física, Pessoa Jurídica); CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica);
Documento de Constituição de empresas; Declaração de Imposto de Renda; Crimes
contra a ordem tributária; Preços públicos. Noções de conservação e limpeza. Higiene
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
403-Agente de Vigilância Sanitária - Conhecimentos Específicos - Normas e
Diretrizes do Programa de Saúde da Família - P.S.F. Aleitamento Materno.
Calendário de Vacinação da criança, do adulto, da gestante e do idoso. Cuidados
com a alimentação. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos
anticoncepcionais. Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741 de 1 de outubro de 2003;
Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei n° 11.350 de 05 de outubro de
2006; Lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990 - dispõe sobre a Participação da
Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. Noções de Hipertensão
Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S. Organização da demanda e
Organização dos métodos e da rotina de trabalho. Atividades do ACS a orientação
as famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas.
Prevenção e Controle das Doenças sexualmente transmissíveis. Atendimento a
pessoas portadoras de doenças contagiosas. SUS - Princípios e diretrizes. Trabalho
em Equipe. Visitas Domiciliares. Noções de conservação e limpeza. Higiene
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
404-Assistente Administrativo - Conhecimentos Específicos - Noções de Direito
Administrativo e Direito Constitucional: princípios da Administração Pública; poderes
administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes públicos;
organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos.
Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e
Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos
sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Noções de organização e arquivo:
informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de
documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos.
Noções de administração de material: aquisição, cadastros, registros, controle e
movimentação de estoques, armazenamento, transporte, reposição, segurança.
Noções de gestão de recursos humanos. Noções de Licitações e Contratos.
Redação oficial: ofícios, memorandos, circulares, cartas, requerimentos, relatórios
materiais e patrimoniais, atas. Noções de relações humanas. Noções de técnicas de
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atendimento ao cliente: atitudes para um bom atendimento, importância do cliente
para a empresa, percepção e expectativa do cliente. Conhecimento e utilização de
máquinas copiadoras, digitalizadoras e impressoras. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

405-Fiscal de Obras - Conhecimentos Específicos - Conhecimento da legislação
sobre zoneamento, loteamento, obras e posturas. Conhecimentos de elaboração de
correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras de comportamento no ambiente de
trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e com colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de
controle de estoque de materiais nas obras particulares. Conhecimento sobre o
licenciamento e funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows.
Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. Legislação: Constituição
Federal: Da Administração Pública (arts. 37 a 41); Estatuto do Servidor Público do
Município; Plano de Carreira dos Servidores Municipais; Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar n.º 101/2000); Licitações Públicas e suas alterações (Lei n.º
8.666/93); Estatuto das Cidades (Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001); Noções de
Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa do Consumidor. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de
primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.
406-Guarda Ambiental Municipal - Conhecimentos Específicos - Tipologia de
áreas consideradas de Preservação Permanente. Conceitos legais de Área de
Preservação Permanente (APP), Área Rural, Manejo Sustentável e Reserva Legal;
Responsabilidades em relação às Infrações Ambientais; Supressão de vegetação
em áreas consideradas de Preservação Permanente; Ações Não-Formais da
Educação Ambiental; Objetivos Fundamentais da Educação Ambiental; Estrutura do
Sistema Nacional do Meio Ambiente; Instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente; Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente; Procedimentos
Administrativos adotados no que diz respeito à apreensão de produtos e
instrumentos de Infrações Ambientais; Sanções e Penas adotadas em Crimes
Contra a Fauna; Circunstâncias que atenuam a pena em casos de Infração
Ambiental; Excludentes de Ilicitudes em Matéria Ambiental; Situações que o
emprego do Uso do Fogo na Vegetação é permitido; Previsão Constitucional da
Proteção Ambiental; Patrimônio Nacional Ambiental tutelado pela Constituição
Federal de 1988; Sanções Administrativas relacionadas às Infrações Ambientais;
Tipos de Licenças Ambientais; Competências Legais das Guardas Municipais;
Princípios Mínimos de atuação das Guardas Municipais; Proteção da Vegetação no
Ordenamento Municipal; Proteção dos Animais de tração no Ordenamento
Municipal; Procedimentos adotados com relação a Animais Soltos em Vias Públicas
na Área Urbana Municipal; Identificação de Unidades de Conservação de Proteção
Integral; Denominação das Unidades de Conservação Municipal; Características
das categorias do grupo de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Noções
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho.
Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do
Município de Cairu.
407-Guarda Municipal - Conhecimentos Específicos - Crime de trânsito;
Procedimentos nas ocorrências de atos infracionais; Atuação do Guarda Municipal
em estado de necessidade durante atendimento em ocorrência, pela ótica do
Código Penal Brasileiro; Legítima defesa praticada por Guarda Municipal em
ocorrência sob sua responsabilidade de atuação; Casos polêmicos sobre o tema
Estrito Cumprimento do Dever legal; Crime de Peculato praticado por Guarda
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Municipal no exercício de suas funções; Crime de Concussão praticado por Guarda
Municipal no exercício de suas funções; Crime de Corrupção Passiva e/ou Ativa
praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções; Crime de
Prevaricação praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções; Casos
de Violência Arbitrária praticado por Guarda Municipal no exercício de suas
funções; Crime de Desobediência praticado por munícipe contra Guarda Municipal
durante ocorrência sob sua responsabilidade; Crime de Desacato praticado por
munícipe contra Guarda Municipal durante ocorrência sob sua responsabilidade;
Abuso de poder praticado por Guarda Municipal no exercício de suas funções;
Competências da Guardas Municipais. Noções de conservação e limpeza. Higiene
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal. Lei Orgânica do Município de Cairu.

NÍVEL FUNDAMENTAL - 503-Motorista- Categoria B; 506-Porteiro; 507Recepcionista; 508-Salva Vidas.
Língua Portuguesa - Compreensão e interpretação de textos informativos,
extraídos de livros, revistas, jornais. Classes gramaticais: artigo, numeral,
substantivo, adjetivo, pronome, verbo (conjugação verbal), conjunção, preposição,
advérbio, interjeição. Divisão silábica. Acentuação. Ortografia. Análise sintática:
sujeito, predicado, complementos verbais: objeto direto e objeto indireto, adjunto
adverbial. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sinônimos e
antônimos. Pontuação: uso da vírgula, dois pontos e ponto de exclamação. Frase
nominal e verbal.
Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil e o Estado da Bahia: política,
economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas. O Município de PINDAÍ/BA – História, Educação, Turismo, Cultura e
Geografia. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.
503-Motorista Categoria B - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de veículos e
pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico
e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna. Ciclo Otto
(gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão. Suspensão. Freios
(hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos pesados para transporte de
passageiros. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
506-Porteiro - Conhecimentos Específicos - Segurança do patrimônio. Inspeção
nas dependências do patrimônio público. Noções de indícios de anormalidades.
Controle de entrada e saída de pessoas, documentos e materiais. Recepcionar,
atender chamadas telefônicas quando necessário. Noções de conservação e
limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros. Relacionamento interpessoal.
507-Recepcionista - Conhecimentos Específicos - Estrutura e funcionamento da
Administração Pública: origem, histórico, finalidade, função, características. Gestão de
Documentos: protocolo, recebimento, classificação, registro, tramitação e expedição de
documentos. Documentação e arquivamento – geral e informatizado, agenda, formas de
tratamento e abreviação mais utilizadas. Noções de rotinas da área administrativa. Ética
profissional e sigilo profissional. Redação Oficial: Manual de Redação da Presidência da
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República. Conceitos básicos de informática, computador, hardware e software.
Conceitos de Internet. Ferramentas e aplicações de informática em ambiente Windows.
Processador de texto Word e planilha Excel. Navegador Internet Explorer. Correio
Eletrônico – Outlook. Procedimento para realização de cópia de segurança (back-up).
Antivírus. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.

508-Salva-Vidas - Conhecimentos Específicos – Afogamento. Definição de
afogamento. Fases do afogamento. Classificação do afogamento. Algoritmo básico de
afogamento. RCP em afogados. Utilização do DEA. Administração de Oxigênio.
Resgate. Prevenção. Conhecer e transmitir as diferentes formas de prevenção em
afogamento. Os mecanismos das lesões no afogamento e sua fisiopatologia. Formas
de ajudar alguém dentro da água sem se afogar junto. A gravidade dos afogamentos e
seu tratamento correspondente. Reconhecimento e alarme do incidente. Os 6 anéis da
cadeia de sobrevivência. Reconhecimento de potencial afogado fora e dentro da água.
Reconhecimento de um afogamento em curso. Vigilância e atuação. Emergências
clínicas e traumáticas. Suporte básico de vida e resgate na água. Suporte básico de
vida em terra. Suporte avançado de vida no local. Abordagem hospitalar. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de
primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
NÍVEL FUNDAMENTAL - 500-Auxiliar de Serviços; 501-Gari; 502-Marinheiro; 504Motorista- Categoria D; 505-Motorista-Categoria E.
Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil e o Estado da Bahia: política,
economia, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas. O Município de PINDAÍ/BA – História, Educação, Turismo, Cultura e
Geografia. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia.
500-Auxiliar de Serviços - Conhecimentos Específicos - Noções básicas de
manutenção e conservação. Limpeza de ambientes e equipamentos. Copa e cozinha:
preparo de pequenas refeições. Procedimentos de limpeza, manual e/ou através de
equipamentos específicos, de detritos acumulados e entulhos, em parques, jardins,
prédios públicos, vias e logradouros públicos. Resíduos de materiais recicláveis.
Procedimentos de capinagem de áreas verdes, de meios fios, logradouros públicos e
manutenção no aterro sanitário. Limpeza e higienização de prédios e de superfícies.
Tipos de higienização. Condutas e aspectos gerais de higiene. Lavagem das mãos. Meio
ambiente e reciclagem de produtos e materiais. Coleta seletiva. Separação de lixo.
Noções sobre reciclagem de lixo. Resíduos. Higiene pessoal e do ambiente. Carga e
descarga. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
501-Gari - Conhecimentos Específicos - Serviços de capina em geral. Limpeza de
vias públicas e praças municipais. Lavagem de máquinas e veículos. Produtos de
limpeza, instrumentos e materiais: sua utilidade e aplicação na realização de
limpezas em geral e conservação. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de
segurança no trabalho. Noções sobre aterro sanitário. Noções sobre reciclagem de
lixo. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
502-Marinheiro - Conhecimentos Específicos Comandos de pequenas
embarcações. Embarque e desembarque de passageiros, os procedimentos de
bordo e salvamento. Plano de navegação. Manutenção da aparelhagem do convés
e máquinas. Supervisão, conservação e manutenção da embarcação. Desgaste de
peças e artefatos dos aparelhos do convés. Planejamento de carga e descarga
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conforme tipo de carga, de embarcação e derrota. Manobras e serviços no convés,
manuseando, atracando e vigiando a embarcação. Serviços de estivagem e
desestivagem, conforme a legislação em vigor da Marinha do Brasil. Condições de
navegabilidade. Luzes de navegação. Sinais luminosos. Cabos de reboque. Material
de atracação. Equipamentos de convés. Poleames. Embarcações de sobrevivência,
salvamento e resgate. Oficiais de máquinas. Mestragem e marinhagem de
máquinas. Normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no
trabalho. Noções de primeiros socorros. Relacionamento interpessoal.
504-Motorista Categoria D - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira
de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de
veículos e pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção
preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão
interna. Ciclo Otto (gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão.
Suspensão. Freios (hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos
pesados para transporte de passageiros. Noções de conservação e limpeza.
Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal.
505-Motorista Categoria E - Conhecimentos Específicos - Legislação brasileira
de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de
trânsito. Sinalização de trânsito, segurança na via pública, para o trânsito de
veículos e pedestres. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção
preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão
interna. Ciclo Otto (gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão.
Suspensão. Freios (hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos
pesados para transporte de passageiros. Noções de conservação e limpeza.
Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Relacionamento interpessoal.
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