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DISPÕE

SOBRE

CONTEÚDO

A

INCLUSÃO

PROGRAMÁTICO

DE
DO

TERMO

NO

CONCURSO

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DIVERSAS VAGAS
PARA O QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL – BA
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela Legislação vigente e de acordo com o subitem 17.12 do Edital 001/2019,
TORNA PÚBLICO a INCLUSÃO DE TERMO no Conteúdo Programático do Edital de Abertura de Inscrições.
1. DA INCLUSÃO
1.1. Fica incluído em todos os cargos que possuem como conteúdo de estudo a “Lei Orgânica do Município
de Ribeira do Pombal-BA”, o termo grifado em azul, conforme especificações abaixo:
1.2. ONDE-SE LÊ:

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Auxiliar de Serviços Educacionais


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Motorista Classe D / Operador de Máquinas Pesadas


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS SUPRACITADOS NO QUADRO ANTERIOR


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MOTORISTA CATEGORIA D: Legislação de Trânsito / Código

de Trânsito Brasileiro. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e
Dispositivos Auxiliares. Infrações e Penalidades. Direção Defensiva: Noções de Segurança Individual e Coletiva.
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Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito. Primeiros Socorros: Procedimentos Emergenciais. Conhecimentos
Básicos da Mecânica e Eletricidade Veicular. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do
Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Legislação de Trânsito

/ Código de Trânsito Brasileiro. Identificação das partes de Tratores, da Retroescavadeira, da Motoniveladora e
demais máquinas operatrizes. Técnicas de Operação de Máquinas. Regras de segurança e condução de
Máquinas. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos
Auxiliares. Infrações e Penalidades. Direção Defensiva: Noções de Segurança Individual e Coletiva. Direitos e
Deveres do Cidadão no Trânsito. Primeiros Socorros: Procedimentos Emergenciais. Conhecimentos Básicos da
Mecânica e Eletricidade Veicular. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal.
Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Fiscal de Meio Ambiente / Fiscal de Postura


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Técnico em Enfermagem


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Fundamentos de enfermagem

(Técnicas de Enfermagem), Verificação e análise dos sinais vitais. Lei do exercício profissional (Lei 7.498COFEN).
Ética profissional (Resolução COFEN 311/2007). Dinâmica do processo de trabalho. Atribuições da equipe e do
Técnico de Enfermagem. Anatomia e Fisiologia. Noções de farmacologia (Cálculo e administração de
medicamentos e soluções). Admissão, transferência, alta e óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico
(método do exame; posições). Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e
registros.

Centro

cirúrgico,

Central

de

Material

estéril

(CME):

limpeza,

preparo,

embalagem,

esterilização/reprocessamento, armazenamento. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assepsia da
unidade e do paciente. Medidas de conforto. Assistência de enfermagem na higiene corporal. Assistência de
enfermagem nas eliminações. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do
corpo após a morte. Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. Noções de
primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em
parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do
miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva,
intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: clínica
médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: Fundamentos de assistência
em saúde da família, imunização e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. Insuficiência Renal
Aguda: Caracterização, Procedimento, cuidados de enfermagem. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
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19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996,
Forma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar. Noções biossegurança. Noções nutrição enteral e parenteral. Enema. Balanço hídrico. Oxigenoterapia
e Inaloterapia. Enfermagem em UTI adulto. Enfermagem em UTI Neonatal, materno infantil e pediatria.
Enfermagem ginecológica e em Centro Obstétrico. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Enfermagem na
Assistência Integral à Saúde do Adulto, da mulher, da criança e do Idoso. Enfermagem nos programas Nacionais
de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).
Doenças transmissíveis e Infecções sexualmente transmissíveis (IST). Regime e Estatuto de Servidores Públicos
do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei
Orgânica do Município.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Auditor Fiscal / Assistente de Recursos Humanos / Assistente Social / Coordenador Pedagógico / Educador
Físico / Engenheiro / Farmacêutico-Bioquímico / Fisioterapeuta / Médico PSF / Nutricionista / Odontólogo /
Procurador Municipal / Psicólogo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS SUPRACITADOS NO QUADRO ANTERIOR


CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

AUDITOR

FISCAL:

DIREITO

CONSTITUCIONAL:

Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas Constitucionais, A ordem constitucional vigente,
Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas, Princípios fundamentais, Direitos e
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais da nacionalidade e
direitos políticos. Organização Política-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federais e Município. A
Administração Pública na Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo na
Constituição Federal, Da Tributação e Orçamento. DIREITO ADMINISTRATIVO: Poderes administrativos. Atos
administrativos. Contratos administrativos. Serviços públicos. Servidores públicos. Regime jurídico administrativo.
Poder de polícia. Licitações. Administração Pública. Órgãos públicos. Processo administrativo. Bens públicos.
Patrimônio público. Interesse público. Improbidade administrativa. Controle da administração pública: conceito,
tipos e formas de controle. Responsabilidade civil da administração. DIREITO TRIBUTÁRIO: Limitações
Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de direito tributário. Norma tributaria: Vigência, Aplicação.
Obrigação tributária: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo. Obrigações principal e acessória. Crédito
tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributaria.
O sistema tributário nacional: tributos federais, estatais e municipais. Administração tributaria, repartição das
receitas tributárias. DIREITO FINANCEIRO: Conceito e objeto. Finanças públicas na Constituição de 1988.
Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro
(Lei n.º 4.320/64). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública: conceito e
classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e
pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
nº 101/2000). Receita pública: conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas
derivadas. Preço público e sua distinção da taxa. Dívida ativa da União de natureza tributária e não tributária.
Crédito público: conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e
conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. DIREITO PENAL: Crimes
Contra a Administração Pública. AUDITORIA: Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. Responsabilidade
legal. Ética profissional. Objetivos gerais do auditor independente. Concordância com os termos do trabalho de
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auditoria independente. Documentação de auditoria. Controle de qualidade da auditoria de demonstrações
contábeis. Fraudes e a responsabilidade do auditor. Planejamento da auditoria. Avaliação das distorções
identificadas. Execução dos trabalhos de auditoria. Materialidade e relevância no planejamento e na execução
dos trabalhos de auditoria. Auditoria de estimativas contábeis. Evidenciação. Amostragem. Utilização de
trabalhos da auditoria interna. Independência nos trabalhos de auditoria. Relatórios de auditoria. Eventos
subsequentes. Normas e procedimentos de auditoria do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil. Testes. Uso de trabalhos técnicos de especialistas. Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes
relativas à auditoria interna, externa e pública, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Auditoria: normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência
profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria
no setor público federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à
execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria;
operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas de
auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações
subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). ITBI. ISSQN. IPTU. Código Tributário Municipal. Código Tributário
Nacional. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: Processos de

gestão de pessoas nas organizações. Gestão por competências. Gestão de carreiras. Reconhecimento e
recompensa. Gestão do desempenho. Cultura organizacional. Gestão do clima organizacional. Avaliação de
desempenho. Treinamento, desenvolvimento e educação. Gestão estratégica de pessoas. Gestão do
conhecimento. Comportamento organizacional. Grupos e equipes. Comunicação interpessoal. Liderança e poder.
Desenvolvimento organizacional. Qualidade de vida no trabalho. Modelos de gestão de pessoas. Evolução dos
modelos de gestão de pessoas. A moderna Gestão de Pessoas. Administração de cargos e salários. Admissão de
pessoal no serviço público. Rotinas de folha de pagamento. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT-Decreto Lei
nº. 5452/1943 e atualizações posteriores): Contrato individual de trabalho; Duração do trabalho; Salário e
remuneração; Trabalho extraordinário e trabalho noturno; Repouso semanal remunerado; Férias; Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho; Periculosidade e insalubridade; Aviso prévio; Rescisão do contrato de
trabalho; Estabilidade provisória e garantia de emprego. Obrigações acessórias (CAGED, DIRF, GFIP, RAIS).
FGTS. 13º salário (Lei nº. 4090/1962, Lei nº. 4749/1965 e Decreto nº. 57155/1965). Inscrição PIS/PASEP.
Cálculos trabalhistas. Contribuição patronal e terceiros. Fator acidentário de prevenção (FAP). Vale Transporte.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Ética no Serviço Público. Lei nº. 8429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa). Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE SOCIAL: O Programa de Saúde da Família.

Avaliação da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O
Sistema Único de Saúde - SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão
SUS. Financiamento da saúde. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Legislação do
Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Política Nacional de Atenção
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Básica. A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88); campos de atuação de Saúde Pública;
Norma Operacional da Assistência à Saúde. Código de Ética profissional da categoria. Teoria do Serviço Social;
pressupostos e fundamentos; A prática profissional do Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A
Instituição e as Organizações Sociais. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições:
Prática Profissional x Prática Social x Prática Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na
ação direta com indivíduos, grupos e segmentos populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na
prática do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de
pesquisas. Política Social e planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado;
movimentos sociais; a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social:
saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e
acompanhamento na área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos.
Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O
Assistente Social no desempenho das funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço
Social e as relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o
coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração de benefícios. Ética e
Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os preceitos éticos
enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Trabalho em equipe; relações do trabalho;
humanização intra-equipes. Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS e Leis 8.662/93 e 12.317/10. Lei
Federal n° 8.080/1990; Lei n° 8.142/90; Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 1° a 17 e 193 a
231); Política Nacional de Assistência Social; Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de
Recursos Humanos (NOB/RH). Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO: Aspectos Filosóficos da

Educação - Concepções de Educação e tendências pedagógicas; as principais teses e teorias sobre o
pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos Sociológicos da Educação - A relação entre educação, ideologia e
política; as relações sociais na escola; democratização da escola: autonomia, autogestão, participação e
cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento humano - teorias psicogenéticas: as
contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: abordagem inatista, comportamentalista, construtivista,
histórico-cultural. Aspectos da Política Educacional Brasileira - A LDB nº 9394/96; Medidas e dispositivos legais
de proteção à criança e ao adolescente. Aspectos do Cotidiano Escolar - os conteúdos de ensino e os materiais
didáticos; métodos e procedimentos de ensino; produção do conhecimento; Aspectos da Orientação Educacional
- A Coordenação Educacional: princípios, atuação e desafios; a Coordenação Pedagógica no espaço escolar:
currículo, projeto político-pedagógico, planejamento, avaliação; o espaço da Coordenação Educacional: conflitos,
visão crítica, relações no ambiente escolar; articulação escola/comunidade; o fracasso escolar; Pedagogia do
Trabalho: uma nova perspectiva para o Orientador Vocacional; relação trabalho/educação; principais técnicas de
escolha ocupacional. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica
do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA EDUCADOR FÍSICO: Educação física e saúde coletiva.

Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias e
grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos,
hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Formação do Educador Físico:
compromisso, habilidades e competência. A cultura corporal de movimento fundamentos de Fisiologia do
Exercício. O lúdico na Educação Física para diversas faixas etárias. Movimento Humano para diversas faixas
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etárias. A Educação-física para pessoas com necessidades especiais. Educação física, lazer e cultura. Educador
físico: formação, características e competências e habilidades. Aprendizagem motora: natureza da
aprendizagem. Diferenças individuais. Conhecimento de resultados e motivação. Educação-física e os paradigmas
da atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e
do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios norteadores da prática de exercícios em
condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade
laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos
sobre a especificidade do conteúdo, regras, métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO: Projeto e Execução de Obras Civis: locação de

obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações
profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; movimento de terras; elementos estruturais;
estruturas em concreto armado; estruturas especiais; alvenaria estrutural; formas; armação; concreto;
argamassas; alvenarias; esquadrias; ferragens; revestimentos; coberturas; pisos e pavimentações; rodapés,
soleiras e peitoris; impermeabilização; pintura; equipamentos e ferramentas. Materiais de Construção Civil:
aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto;
aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes; ensaios e controles tecnológicos. Mecânica dos
Solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e
argilosos; pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; terra;
estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das
fundações profundas. Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da
elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações;
relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão
composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço
cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das
estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). Dimensionamento do Concreto Armado:
características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço;
características mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e
emendas em barras de armação; detalhamento de armação em concreto armado. Instalações Prediais:
instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações
especiais. Estruturas de Aço. Estruturas de Madeira. Lei 8.666/93 e suas alterações. Topografia: conceitos
fundamentais; levantamentos planimétricos e altimétricos; medições de ângulos e distâncias; escalas;
instrumentos topográficos; cálculo de áreas e volumes; representações (desenho topográfico); nivelamento;
curvas de nível. Engenharia de custos: planejamento de obras; cronogramas; orçamentos (levantamento de
quantidades, custos unitários, diretos e indiretos, planilhas); análise de custos; acompanhamento e controle de
custos e serviços; medições de serviços. Segurança e higiene no trabalho: segurança na construção civil;
proteção coletiva e individual; ergonomia; riscos ambientais (químicos, físicos, biológicos, mecânicos); riscos em
eletricidade, em transporte e em movimentação de materiais. Representação e interpretação de projetos:
arquitetura; instalações; fundações; estruturas. AUTOCAD. Ética e legislação profissional. Regime e Estatuto de
Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e
Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO:

Noções
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farmacocinética e farmacodinâmica. Formas Farmacêuticas e Vias de Administração. Farmacologia dos Sistemas
Nervoso Simpático e Parrasimpático. Fármacos Anti-hipertensivos. Fármacos Antidiabéticos. Fármacos
Hipolipemiantes. Antimicrobianos. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Opiódes. Drogas de Abuso.
Psicofármacos. Fármacos para Distúrbios da Tireóide. Anti-retrovirais. Antineoplásicos. Fase préanalítica dos
exames laboratoriais – preparo e orientações do paciente, coleta e transporte de amostras biológicas, controle
de qualidade, preparo de soluções. Fase analítica – Bioquímica – determinações bioquímicas, glicose, teste oral
de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, marcadores de função renal, hepática, e pancreática, marcadores
cardíacos, dosagens bioquímica de líquor, líquido de ascite, líquido pleural e líquido sinovial, controle de
qualidade em bioquímica. Hematologia – hemograma completo (série vermelha, série branca e série
plaquetária), anemia carênciais, anemias hemolíticas, anemia de doença crônica, anemia pós-hemorrágica,
leucemias, controle de qualidade em hematologia. Bacteriologia – meios de cultura, cultura de secreções
biológicas (fezes, urina, líquor, líquido pleural, líquido de ascite), hemocultura, provas de identificação
(bioquimismo, aglutinação por látex) antibiograma, controle de qualidade em bacteriologia. Imunologia –
reações de precipitação, aglutinação, floculação, hemoaglutinação, fixação do complemento, imunofluorescência,
imunoensaio (técnicas), doenças infecciosas e autoimunes, controle de qualidade em imunologia. Parasitologia –
nematelmintos, platelmintos e protozoários causadores de doença no ser humano, artrópodes ectoparasitos
causadores e transmissores de doença, técnicas laboratoriais de diagnóstico, controle de qualidade em
parasitologia. Uroanálise – exame físico, químico e microscópico, técnicas para execução do exame, controle de
qualidade em uroanálise. Imunohematologia – tipagem sanguínea, sistema ABO, fator Rh, provas cruzadas,
controle de qualidade em imunohematologia. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira
do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISIOTERAPEUTA: O Programa de Saúde da Família. Avaliação

da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O Sistema
Único de Saúde - SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS.
Financiamento da saúde. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Legislação do
Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Política Nacional de Atenção
Básica. A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88); campos de atuação de Saúde Pública;
Norma Operacional da Assistência à Saúde. Código de Ética profissional da categoria. Propedêutica
fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes dolorosas, osteoartrite, osteopenias, artrites
microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Fisioterapia
ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico nas Alterações posturais e deformidades angulares dos
MMII; Lesões traumáticas e artroplastias dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles do
joelho; Fisioterapia nas sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento fisioterapêutico nas
lesões teciduais. Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigenoterapia e aerossolterapia;
Terapia desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias abdominais e torácicas;
Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; Introdução à ventilação mecânica;
Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: Adaptações cardiovasculares ao exercício físico;
Ergometria e análise de testes ergométricos; Reabilitação precoce do paciente infartado e pré e pós‐operatório
da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas arteriopatias e venopatias; Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia
nas linfopatias dos membros inferiores; Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva:
Treinamento de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas lesões
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desportivas; Fisioterapia desportiva em atletas com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento
neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias musculares; Fisioterapia na
espinha bífida; Fisioterapia nas lesões. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do
Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PSF: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública

e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e
funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em
saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e
programas de saúde. Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia.
Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde. Saúde da Família: conceitos, princípios, organização, especificidades, estratégias, unidade de saúde
da família, equipes, trabalho, visitas domiciliares e nas atividades comunitárias, núcleos de apoio à saúde da
família, programa saúde na escola. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema de informação da Atenção
Básica (SIAB), Fichas de Cadastramento, Acompanhamento Domiciliar e Registro de Atividades, Procedimentos e
Notificações. Ética Profissional. Medicina Geral: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia.
Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem
geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por
Animais Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular.
Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos
Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças
Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças
Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato
Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina
Ambulatorial. Medicina Preventiva. Epidemiologia Clínica. Ética profissional. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda
Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA NUTRICIONISTA: Nutrição Humana: Macro e micronutrientes

(funções, fontes, interações, necessidades, metabolismo) para cada ciclo da vida. (gestação, aleitamento
materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. Nutrição Clínica: Avaliação Nutricional e
metabolismo na prática clínica; cuidado nutricional em patologias diversas tais como do trato digestório,
patologias cardiovasculares, anemias, hipertensão, patologias endócrinometabólicas, patologias renais, doenças
neoplásicas, obesidade; Interação Drogas x Nutrientes, etc. Alimentação Coletiva: Manual de Boas Práticas, POPs
(Procedimento Operacional Padronizado), DVAs (doenças veiculadas por alimentos); Técnica dietética: conceito,
classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide
alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética. Planejamento e Administração de UANs (Unidade de
Alimentação e Nutrição), Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico dos
alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas;
propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações de alimentos;
conservação de alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares;
Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Saúde Coletiva: PNAE (Programa de Alimentação
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Escolar); PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição); Epidemiologia Nutricional; Doenças Carenciais de
Magnitude no Brasil;. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda
Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ODONTÓLOGO: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema

estomatognático. Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames
complementares. Microbiologia e bioquímica bucal. Patologia bucal. Diagnóstico, semiologia e tratamento da
cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e
tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções pulpares.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
afecções das glândulas salivares. Diagnósticos odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens.
Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística
operatória e restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio
bucal, proteção do complexo dentino-polpa e materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos.
Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia
do sistema estomatognático. Urgências e emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções
gerais, prevenção de más oclusões. Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções tempo
romandibulares. Atendimento ao paciente pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes portadores de
necessidades especiais. Doenças infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças bucais. Métodos de
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e
aplicação. Educação em saúde: orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico
e sistêmico do flúor. Princípios ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção
(assepsia e antissepsia). Esterilização e desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e
saúde pública. Lei 8080/90 e 8142/90. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do
Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PSICÓLOGO: Constituição Federal de 1988, seção II – Da

Saúde. Política nacional de saúde mental. Reforma psiquiátrica no SUS. A saúde mental no contexto da Saúde
Pública: níveis de assistência e sua integração. Legislação relacionada aos centros de apoio. Atuação do
Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos
clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. Concepções sobre grupos e instituições. Fundamentos e técnicas
de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmico segundo as
principais teorias. Psicopatologias. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Reforma
psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. O Psicólogo na construção e
desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. Álcool, tabagismo e outras drogas.
Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional do Psicólogo. Ética profissional.
Psicologia Social. Cultura juvenil. Terapia Breve. Trabalho em Rede. Orientação Familiar. Princípios da
intersetorialidade. Mediação de Conflitos. Trabalho Multidisciplinar. Elaboração de Relatórios e Pareceres
Psicossociais. Psicologia: Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. Psicologia do desenvolvimento.
Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da
personalidade. Abordagens psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica.
Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência.
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Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento.
Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Educação em
saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Legislação orgânica da saúde. Ética profissional. Regime e Estatuto
de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e
Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CONSTITUCIONAL:

1) conceito, objeto, fontes e relações com outros ramos do Direito. 2) Formação da Constituição e Poder
Constituinte. 3. Constituição: conceito, concepções, classificação e elementos. 4) Normas constitucionais:
conceito, forma, conteúdo, finalidade, estrutura lógica, classificações, eficácia e aplicabilidade. 5) Hermenêutica
constitucional:

especificidades,

elementos

de

interpretação,

princípios

metódicos.

6)

Controle

de

constitucionalidade: a supremacia da Constituição; vício e sanção de inconstitucionalidade; origens e evolução
histórica do controle; modalidades de controle; efeitos subjetivos e temporais da declaração de
inconstitucionalidade e de constitucionalidade. As ações do controle concentrado no ordenamento brasileiro (Leis
nº 9.868/1999 e 9.882/1999). 7) Modificação formal da Constituição: poder reformador e suas limitações.
Emendas à Constituição. 8) Modificação informal da Constituição: mutações constitucionais. 9) Princípios
constitucionais: conceito, natureza jurídica, aplicação e funções. 9.1) Princípios constitucionais fundamentais:
preâmbulo da Constituição; república, federação, estado democrático de direito e separação de poderes. 9.2)
Objetivos e fundamentos do Estado Brasileiro. 9.3) Princípios reitores das relações internacionais do País. 10)
Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução, características, funções, titularidade e destinatários. 10.1)
Colisão de direitos fundamentais. 10.2) Princípios e regras na aplicação dos direitos fundamentais. 10.3) Direitos
e deveres individuais e coletivos em espécie. 10.4) Proteção judicial dos direitos fundamentais: as ações
constitucionais. 10.5) Proteção não judicial dos direitos fundamentais: desobediência civil, direito de resistência,
direito de petição e direito à informação. 10.6) Direitos sociais. 10.7) Direitos de nacionalidade. 10.8) Direitos
políticos. 10.9) Partidos políticos. 10.10) Hierarquia, incorporação e impacto dos tratados internacionais de
proteção dos direitos humanos no direito brasileiro. 11. Organização política do Estado: a) Estado Federal:
conceito, formação, evolução e características; b) Federação brasileira: componentes, repartição de
competências e intervenções federal e estadual. 11.1) União: natureza jurídica, competências e bens. 11.2
Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites;
Constituição Estadual e seus elementos. 11.3) Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia,
capacidade de auto-organização e seus limites; Lei Orgânica e seus elementos; regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões 11.4) Distrito Federal e Territórios. 12) Organização administrativa do
Estado: a) Administração Pública: noção, princípios, normas e organização; b) servidores públicos civis e
militares: regime jurídico constitucional. 13) Organização funcional do Estado: a) princípio da separação dos
poderes: essência, evolução e significado na atualidade; b) controles interorgânicos e compartilhamento
funcional, funções típicas e atípicas de cada poder. 13.1 Poder Legislativo: a) funções, organização e
funcionamento; b) atos parlamentares; c) espécies normativas; d) processo legislativo; e) estatuto dos
congressistas; f) regimentos parlamentares; g) Tribunais de Contas. 13.2) Poder Executivo: a) sistemas de
governo: presidencialismo e parlamentarismo e suas características; b) Presidente da República, Governadores e
Prefeitos: eleição, reeleição, perda do mandato, impedimento, substituição, sucessão, vacância, responsabilidade
e atribuições; c) Ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 13.3) Poder
Judiciário: a) funções, organização, competências e funcionamento; b) estatuto da magistratura e seus princípios
informativos; c) garantias institucionais da função judicial; d) precatórios; e) jurisdição constitucional do
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Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça; f) súmula vinculante (Lei nº 11.417/2006); g) Conselho
Nacional de Justiça; h) princípio da inafastabilidade do controle judicial e atos políticos e interna corporis. 14)
Funções essenciais à Justiça: a) Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia: regime jurídico; b) Advocacia
Pública: enquadramento constitucional, função de controle dos atos jurídicos públicos, função de postulação do
interesse público e garantias institucionais e funcionais. 15) Defesa do Estado e das instituições democráticas: a)
estado de defesa; b) estado de sítio; c) Forças Armadas; d) segurança pública. 16) Sistema tributário nacional:
a) princípios constitucionais tributários; b) limitações constitucionais ao poder de tributar; c) espécies tributárias;
d) imunidades tributárias; e) repartição de competências e receitas tributárias. 17) Finanças públicas: a) normas
gerais; b) orçamentos: princípios, elaboração, gestão, fiscalização e controle da execução orçamentária. 18)
Ordem econômica e financeira: a) princípios gerais da atividade econômica; b) atuação do Estado no domínio
econômico; c) política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico; d) política agrícola fundiária e
reforma agrária; e) sistema financeiro nacional. 19) Ordem social: a) fundamento e objetivos; b) seguridade
social; c) educação, cultura e desporto; d) comunicação social; e) meio ambiente; f) família, criança, adolescente
e idoso; g) índios. 20) Constituição do Estado da Bahia: Princípios fundamentais; Direitos e garantias
fundamentais; Organização do Estado e do Município; Organização dos Poderes (Legislativo, Executivo, Judiciário
e Funções essenciais à Justiça. 21) Lei Orgânica do Município: Princípios fundamentais; Da Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária e Da Administração Pública Municipal. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1) Função
administrativa. Regime jurídico administrativo. Poderes da Administração. 2) Princípios da Administração Pública.
3) Poder de polícia. 4) Administração Pública: Organização. Descentralização. Desconcentração. Órgãos públicos.
5) Administração Indireta e entidades paralelas. 6) Improbidade administrativa. 7) Ato administrativo. 8)
Processo administrativo. 9) Licitação e contrato administrativo. 10) Convênios e consórcios administrativos. 11)
Serviço público. Intervenção do Estado no domínio econômico. Regulação. Concessão, permissão e autorização
de serviço público. 12) Intervenção do Estado sobre a propriedade privada. 13) Bens públicos. Formas de
utilização dos bens públicos pelos particulares. 14) Regulamento. 15) Responsabilidade extracontratual do
Estado. 16) Controle administrativo, legislativo e judicial da Administração. Mandado de Segurança individual.
Mandado de Segurança Coletivo. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Improbidade Administrativa. Mandado
de Injunção. Habeas Data. Prescrição administrativa. 17) A reforma do Estado: disciplina e efeitos. Formas de
parceria com a iniciativa privada. Parceria Público-Privada. Terceirização. Fomento. 18) Infrações e sanções
administrativas. DIREITO FINANCEIRO: 1) Conceito e objeto. 2) Competência legislativa: normas gerais e
específicas. 3) Lei n. 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 4) Orçamento
Público: conceito e natureza jurídica. Orçamento participativo. 5) Princípios orçamentários. 6) Regime
constitucional: Finanças Públicas. 7) Vedações constitucionais em matéria orçamentária. 8) Normas gerais de
Direito Financeiro. 9) Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas
técnicas e instrução do orçamento público. 10) Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Plano Plurianual. 11) Créditos adicionais. 12) Processo legislativo orçamentário. 13) Exercício
financeiro. 14) Receita pública: conceito, classificações e espécies. Entrada e receita. Estágios, dívida ativa.
Receitas creditícias. Repartição constitucional de receitas tributárias (receitas transferidas constitucionais).
Renúncia. Teoria dos preços. Movimentos de caixa. 15) Espécies Tributárias: Imposto. Taxa. Empréstimos
compulsórios. Contribuição de melhoria. Preço. Contribuições especiais. 16) Despesa pública: conceito,
classificação e espécies. Estágios da despesa: empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento.
Controle das despesas. Regime contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 17)
Programação financeira. 18) Precatórios judiciais. 19) Crédito público: natureza jurídica, disciplina constitucional
dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos créditos públicos; Técnica do crédito público. Regime
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constitucional da dívida pública brasileira; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Controle, fiscalização
e prestação de contas. Extinção. Execução. Garantias. Operações de crédito. 20) Competências constitucionais
sobre dívida pública. 21) Fiscalização financeira e orçamentária. 22) Controle externo: Poder Legislativo e
Tribunais de Contas. 23) Controle interno. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1) Conceito de tributo. Espécies de
tributos. Natureza jurídica específica dos tributos. 2) Sistema constitucional tributário. Princípios constitucionais
tributários. Competência tributária. Imunidades. 3. Fontes do direito tributário. 4) Legislação tributária: vigência,
aplicação, integração e interpretação. 5) Obrigação tributária: Classificação. Fato gerador: Hipótese de incidência
e seus aspectos e fato imponível. 6) Capacidade tributária ativa e passiva. Sujeição passiva tributária:
contribuinte; responsável tributário. Responsabilidade tributária: dos sucessores, de terceiros e pessoal.
Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 7) Crédito tributário. Lançamento e suas modalidades.
Revisão do lançamento. Suspensão, extinção e exclusão. Garantias e privilégios. Preferências e cobrança em
falência. Responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Alienação de bens
em fraude à Fazenda Pública. 8) Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. 9) Processo
administrativo tributário. 10) Processo judicial tributário: execução fiscal; ação anulatória de débito fiscal; ação
de repetição de indébito; ação de consignação em pagamento; ação declaratória; medida cautelar fiscal;
mandado de segurança. 11) Lei nº 11.101/2005 (recuperação judicial/falências). 12) Tributos de competência
municipal: fato gerador, base de cálculo e sujeitos passivos. IPTU. ISS. ITBI. Taxas municipais. Contribuições
municipais. 13) Repartição constitucional de receitas tributárias. DIREITO CIVIL: 1) Formas de expressão do
Direito: lei, doutrina, jurisprudência, costume. Eficácia da lei no tempo. Conflito de leis no tempo. Direito
intertemporal. Princípios gerais do Direito. Noção de cláusula aberta ou conceito jurídico indeterminado. 2)
Interpretação e integração das normas jurídicas. Fontes do Direito. 3) Pessoa natural. Pessoa jurídica. 4)
Domicílio. 5) Capacidade. 6) Direitos da personalidade. Direitos do autor: noções gerais, sujeito, objeto, direitos
morais e patrimoniais, domínio público (domínio comum), relações do Estado com o direito do autor. 7)
Ausência. 8) Bens. 9) Fato jurídico. Ato jurídico. Negócio jurídico. Elementos essenciais. Modalidades, defeitos e
prova. 10) Ato ilícito. 11) Prescrição e decadência. 12) Obrigações: a) Modalidades: Obrigação de dar coisa
certa, de dar coisa incerta, de fazer, de não fazer, alternativa, facultativa, divisível e indivisível; b) Solidariedade;
c) Cessão de Crédito; d) Cessão de débito; e) Extinção das obrigações: pagamento, pagamento em consignação,
pagamento com subrogação, dação em pagamento, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação,
compensação, confusão, remissão. f) Inadimplemento das obrigações; g) Mora; h) Juros; i) Correção monetária;
j) Cláusula penal; k) Arras. 13) Contratos: a) Generalidades e classificação; b) Princípios; c) Contratos
inominados; d) Estipulação em favor de terceiro; e) Promessa de fato de terceiro; e) Vício redibitório; f) Evicção;
g) Extinção; h) Contratos nominados: compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, locação
de coisas, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e
distribuição, corretagem, transporte, seguro, fiança, transação e compromisso; i) Declarações unilaterais de
vontade; j) Pagamento indevido; k) Enriquecimento sem causa. 14) Responsabilidade civil. Liquidação de danos
patrimoniais e morais. 15) Preferências e privilégios creditórios. 16) Empresário, Sociedade, Estabelecimento
empresarial, Registro, Nome empresarial, Prepostos e Escrituração. 17) Posse: Classificação, aquisição, perda e
proteção. 18) Propriedade móvel, imóvel e resolúvel: aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Ação
reivindicatória. Condomínio geral. Condomínio em edificações. Propriedade fiduciária. 19) Direitos reais sobre
coisa alheia de gozo: superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. 20) Direitos reais sobre coisa alheia de
aquisição: direito do promitente comprador. 21) Direitos reais sobre coisa alheia de garantia: penhor, hipoteca e
anticrese. Lei nº 6.015, de 31/12/1973 – Lei de Registros Públicos. 22) Casamento: Direito patrimonial. 23)
União estável. 24) Parentesco em geral. Filiação. 25) Sucessão. Sucessão legítima. Herança jacente. Herança
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vacante. Inventário. Partilha de bens.26) Registros públicos. 27) Parcelamento do solo. 28) Alienação fiduciária
em garantia. 29) Direito das relações de consumo. 29.1) O direito do consumidor na Constituição Federal. 29.2)
Código de Defesa do Consumidor - CDC: concepção e princípios gerais. Âmbito de aplicação do CDC. 29.3)
Prevenção e reparação de danos. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço. Prazos. 29.4)
Práticas comerciais: oferta; publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas e banco de dados. 29.5) Proteção
Contratual. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão. 29.6) Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sanções
administrativas. A regulamentação do Código de Defesa do Consumidor. 29.7) Defesa do Consumidor em Juízo:
proteção individual e coletiva. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1) Direito Processual Civil. Noções Gerais.
Conceito. Natureza. Relação com outros ramos do Direito. 2) Normas de Direito Processual Civil. Natureza
jurídica. Fontes. Princípios norteadores do processo civil. O Código Civil como fonte. Interpretação. Direito
Processual Civil no tempo e no espaço. 3) Ação, jurisdição, processo e procedimento. Conceito. Espécies.
Distinções. 4) Funções essenciais à Justiça. Magistratura. Ministério Público. Advocacia pública e privada.
Defensoria Pública. Auxiliares da Justiça. 5) Jurisdição. Características. Organização judiciária. Competência.
Tutelas de urgência. Tutelas de urgência e a Fazenda Pública. 6) Ação, sob o enfoque processual. Classificação.
Elementos. Condições. Cumulação. 7) Processo. Relação jurídica processual. Pressupostos processuais de
existência, validade e negativos. Atos processuais das partes, do magistrado e dos auxiliares da Justiça. Tempo,
lugar e forma dos atos processuais. Prazos processuais. Nulidades processuais. Comunicação dos atos
processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. 8) Intervenientes na relação jurídica processual.
Partes. Prerrogativas da Fazenda Pública. Representação processual das pessoas jurídicas de direito público.
Deveres. Responsabilidade por dano processual. Substituição e sucessão das partes. Litisconsórcio. Assistência.
Intervenção de terceiros. Terceiros desinteressados no processo. Despesas, custas e multas processuais.
Magistrado; Ministério Público, como fiscal da lei e auxiliares da Justiça. Responsabilidades.9) Processo de
conhecimento. 9.1) Procedimento comum ordinário: Petição inicial. Citação. Efeitos. Despacho inicial. Respostas
do réu. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Teoria geral da provas.
Provas em espécie. Audiência de instrução e julgamento. Sentença. 9.2) Procedimento comum sumário. 9.3)
Procedimentos especiais do CPC e legislação extravagante (jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária) 10)
Recursos. Teoria geral dos recursos. Recursos em espécie. 11) Do processo nos Tribunais. Da ordem dos
processos nos Tribunais. Uniformização de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade. A súmula
vinculante 10 do STF. Súmulas. 12) Coisa julgada. Formas de impugnação e desconstituição. 13) Súmula
vinculante. Conceito. Procedimento de edição. Procedimento de revisão. Efeitos. Reclamação 14) Homologação
de sentença estrangeira. Cabimento. Procedimento. 15) Cumprimento de título executivo judicial. Título
executivo judicial. Liquidação. Espécies de cumprimento e procedimento. Impugnação. Da viabilidade de manejo
da exceção de pré-executividade. 16) Processo de execução. Título executivo extrajudicial. Espécies e
procedimentos. Execução provisória. Procedimentos especiais no CPC e legislação extravagante. Defesas do
devedor e de terceiros na execução. 17) Execução contra a Fazenda Pública. Procedimento. Embargos.
Pagamento de obrigações de pequeno valor e precatórios. Sequestro. Intervenção Federal 18) Processo cautelar.
Teoria geral. Procedimento. Medidas cautelares nominadas e inominadas no CPC e legislação extravagante. 19)
Ações constitucionais. Rol. Procedimentos. 20) Ações imobiliárias. Decorrentes da locação. De natureza
possessória. De natureza petitória. Da ação de Usucapião 21) Ações de responsabilidade civil e a Fazenda
Pública. 22) Ações movidas por servidores públicos e complementação de aposentadoria e pensão. 23) Ações
visando o fornecimento de medicamentos. 24) Processo judicial tributário: Execução fiscal (Lei nº 6.830/80).
Ação anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. Ação
declaratória. Medida cautelar fiscal. Mandado de segurança. Da Ação popular. 25) Processo coletivo. Teoria geral.
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Ações cabíveis. Procedimentos. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL: 1) Planejamento urbanístico. 2)
Loteamento e parcelamento urbanístico. Parcelamentos irregulares e clandestinos. Formas de regularização. 3)
Restrições à propriedade privada: limitações administrativas, servidões administrativas e desapropriação. 4)
Instrumentos de controle urbanístico: licenciamento. Controle de edificações. 5) Estatuto das Cidades e
alterações posteriores. Função social da propriedade urbana. 6) Plano diretor municipal. 7) Zoneamento de uso e
ocupação do solo. Usos conformes, desconformes e proibidos. Lei de uso e ocupação do solo do município. 8) A
proteção do meio ambiente na Constituição Federal. Disposições gerais. Competências em matéria ambiental.
Função social da propriedade rural. Da ordem econômica. 9) Princípios gerais de direito ambiental. 10) Bens
ambientais. 11) Política Nacional do Meio Ambiente: Princípios. Objetivos. Instrumentos: padrões de qualidade,
zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras e criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Competências. Lei n°
6.938/81. 12) Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: Estrutura, composição e competências. Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 13) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC:
Objetivos. Estrutura. Composição. Criação, implantação e gestão de unidades de conservação. Categorias de
unidades de conservação. Populações tradicionais. Compensação ambiental. Lei n° 9.985/00. 14) Código
Florestal e respectiva regulamentação: Princípios gerais. Áreas de preservação permanente. Reserva legal. Lei n°
4.771/65 e alterações posteriores. Limitações ambientais do direito de propriedade. 15) Proteção dos
ecossistemas: Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Concessões florestais. 16) Política Nacional de Recursos
Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: objetivos, diretrizes gerais, competências,
Comitês de Bacia Hidrográfica e cobrança pelo uso da água. 17) Saneamento. 18) Responsabilidade pelo dano
ambiental: Responsabilidade administrativa. Infrações e sanções administrativas ambientais. Responsabilidade
civil. Responsabilidade criminal. Lei n° 9.605/98 e alterações posteriores e respectiva regulamentação. 19)
Proteção do meio ambiente em juízo: Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Ação Popular. Desapropriação.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1) Fundamentos da Previdência Social. 2) Risco Social – conceito, classificação,
contingências cobertas. 3) Proteção Social – poupança individual, mutualidades e seguro privado, assistência
privada e pública, seguro social e seguridade social. 4) Relação previdenciária – natureza jurídica, elementos,
sujeito, objeto, conteúdo e modo de formação. 5) Contribuição previdenciária – natureza jurídica, da União, das
empresas e dos segurados. 6) Evolução da previdência social no Brasil – caixas por empresas e filiação por
profissões, LOPS, INPS e SINPAS. Infortunística – noções fundamentais, conceito de acidente do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho. 7) Reparação do sinistro – teorias subjetiva, objetiva e social, procedimento
Municipal, custeio do seguro de acidente do trabalho. 8) Seguridade social na Constituição Federal – saúde,
previdência social e assistência social. Emenda Constitucional nº 20/98. 9) Regime Geral de Previdência Social.
Regimes Especiais – do servidor público Federal, Estadual e Municipal. DIREITO PENAL: Crimes Fiscais e
Crimes praticados por funcionários públicos, Punibilidade em Matéria Tributária. Decreto-Lei 201/67. LEIS
DIVERSAS: Estatuto do Advogado e Código de Ética e Disciplina. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do
Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei
Orgânica do Município.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de História / Professor de Geografia / Professor de Ciências / Professor de Inglês
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS SUPRACITADOS NO QUADRO ANTERIOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA: HISTÓRIA GERAL: A economia da

antiguidade oriental: Aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais das civilizações egípcia e mesopotâmica;
As civilizações da antiguidade clássica: aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais; A formação da
sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas consequências, a economia e a sociedade feudais; O papel da
igreja nessa sociedade; as civilizações bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e
sua manifestações nas artes e nas ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão
marítima-comercial e a posse da América pelos europeus; A ação colonizadora das nações europeias nesse
continente; a formação do Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as revoluções
burguesas na Inglaterra e na França; As etapas da revolução francesa e o governo de Napoleão Bonaparte; O
processo de independência das colônias europeus da América; Os problemas enfrentados pelas nações
americanas no Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a revolução industrial;
consequência sociais e políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão do capitalismo europeu na
Ásia e África; A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As ideias socialistas
e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A descolonização na África
e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e contradições na segunda metade do
século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL:
Características da organização econômica e social dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu;
os fundamentos da colonização portuguesa; as formas do controle administrativo adotadas na colônia por
Portugal; As disputas entre as metrópoles europeias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos
sertões pela pecuária e a procura por metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As
manifestações culturais no Brasil colônia; As crise no sistema colonial e os movimentos precursores da
independência; a decadência da mineração e a inconfidência mineira de 1789; A conjuração baiana de 1798; O
processo da independência: transferência do governo português para o Brasil; Revolução pernambucano da
1817; Reflexo no Brasil da revolução de 1820 em Portugal; A independência do Brasil; O primeiro reinado;
situação econômica, crises políticas e revoltas internas; Política externa; A instabilidade do período regência e as
diversas revoltas desse período; O Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua consequência,
política interna e externa; Atuação do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a
crise da monarquia e a proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O
Estado Novo e os reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período
de 1946 a 1964; Brasil na República Velha (Revolução Federativa, política dos governadores, coronelismo, café,
industrialização, movimento operário; Revolta da Vacina, guerra de Canudos, guerra do Contestado, movimento
tenentista, Revolução de 1930, período Vargas, Estado Novo). Os fundamentos do populismo e os principais
aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária de 1964 a 1985 e chamado Milagre Econômico; A luta pela
abertura política e a Republica Brasileira hoje; A cultura brasileira no século XIX. Regime e Estatuto de
Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e
Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA: UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E

PLANETA TERRA: Elementos de Astronomia: formação do Universo; classificação dos astros; planeta Terra
(características e movimentos). Orientação: formas de orientação; pontos de orientação; coordenadas
geográficas; cartografia. Formação e Constituição da Terra: estrutura interna; crosta terrestre; rochas; solo;
formas de relevo; agentes modificadores do relevo (forças internas e forças externas); relevo submarino. Águas:
oceanos e mares; correntes marinhas; águas continentais. Atmosfera e Clima: camadas da atmosfera;
composição do ar; tempo e clima; tipos climáticos. Formações Vegetais: climas e paisagens vegetais; formações
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arbóreas; formações campestres; formações desérticas; formações de alagadiços. Demografia: características da
população mundial; população absoluta e relativa; estrutura etária; população e atividades econômicas;
movimentos populacionais; urbanização. Recursos Naturais: recursos renováveis e não-renováveis; agricultura e
sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva e intensiva, tipos de gado); fontes de energia; indústria (tipos,
distribuição, efeitos na organização do espaço); comércio; transportes; comunicações. GEOGRAFIA DO BRASIL –
Organização do Espaço Brasileiro: formação do território; o Brasil na América do Sul; elementos naturais;
sociedade e economia (subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). População Brasileira: elementos
formadores; migrações; concentrações populacionais. Região Norte: aspectos naturais; ocupação; população;
atividades econômicas; transportes. Região Centro-Oeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades
econômicas; transportes. Região Nordeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas;
transportes. Região Sudeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes.
Região Sul: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. GEOGRAFIA DOS
CONTINENTES: formação do Espaço Mundial: evolução do capitalismo; características dos países desenvolvidos
e dos países subdesenvolvidos; divisão internacional do trabalho. b) América: localização; origem dos primeiros
habitantes; tipos de colonização; população e urbanização; aspectos físicos (unidades de relevo, águas
continentais, tipos climáticos, paisagens vegetais); blocos regionais de integração. América Anglo-Saxônica:
Estados Unidos (território, população, atividades econômicas); Canadá (território, população, atividades
econômicas). América Latina: México (território, população, atividades econômicas); América Central (divisão,
países, população, atividades econômicas); Guianas (países, população, atividades econômicas); América Andina
(países, população, atividades econômicas); América Platina (países, população, atividades econômicas). Europa:
quadro político-econômico atual; União Europeia; aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação);
sociedade (população, composição étnica, urbanização); economia (agropecuária, recursos minerais, indústria,
comércio, transportes); países; Rússia (formação e desagregação da URSS, aspectos naturais, populacionais e
econômicos). Ásia: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição
étnica, religiosa, urbanização); Japão (aspectos naturais, populacionais e econômicos); China (aspectos
históricos, naturais, populacionais e econômicos); “tigres” asiáticos; Mundo Indiano (aspectos históricos,
naturais, populacionais e econômicos); Oriente Médio (aspectos históricos, naturais, populacionais, econômicos,
conflitos). África: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); colonialismo e descolonização;
sociedade (população, composição étnica, religiosa, urbanização, conflitos). Oceania: aspectos físicos (relevo,
hidrografia, clima, vegetação); colonização, povoamento e descolonização; sociedade (população, composição
étnica, urbanização). Regiões Polares: Ártico (aspectos físicos, populacionais e econômicos); Antártida (aspectos
físicos, potencial econômico. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Terra e Universo: formação do

universo: Teoria do Big Bang. Principais características dos planetas do Sistema Solar, assim como outros astros:
cometas, estrelas cadentes e satélites naturais. Fases da lua e sua importância atual e para os povos antigos.
Estrelas e Constelações. Astros: lua, sol, estrelas, planetas, estrelas cadentes. Modelos Heliocêntrico e
Geocêntrico para o Sistema Solar (posição do sol). Principais características físicas e composição da Terra,
dimensões , formatos e camadas. Fenômenos naturais: terremotos e vulcões. Formação do solo pela ação de
intemperismo. Seres Vivos e Ambientes: Tipos de consumidores em cadeiras e teias alimentares, os produtores e
a relação de dependência entre todos os seres vivos e as diferentes formas de obtenção de energia. Importância
da relação entre fatores físicos como luz, calor, água e solo para manter a vida no planeta. AS INTERAÇÕES
ENTRE OS SERES VIVOS Comportamentos individuais e coletivos voltados para preservação do meio ambiente.

BRB Assessoria e Concursos – Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Página 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA
CONCURSO PÚBLICO - 2019
Causas/consequências de problemas ambientais. Importância da produção e do destino adequado do lixo para
preservação da saúde individual e coletiva. OS SERES VIVOS. Reprodução sexual e assexual. Organismos quanto
à sua estrutura, relação com água e busca de alimentos, reprodução e crescimento, associados ao modo de vida
e aos ambientes que habitam, processos adaptativos ao longo do tempo geológico. Diversidade as adaptações
dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Trocas gasosas entre os organismos vivos e a atmosfera. Formas
de respiração entre animais aquáticos, animais terrestres e as plantas. Reprodução como forma de continuidade
da espécie no ambiente. VIDA E AMBIENTE: Órgãos e sistema do corpo humano e suas funções. SER HUMANO
E SAÚDE - Conceitos básicos de genética. Vida e ambiente - A matéria - Mudanças do estado físico da matéria Tipos de misturas - Estado dos Átomos - Tabela periódica - Ligações químicas. Matéria e Energia - Reações
químicas - Equações químicas - Ciclos biogeoquímicos. Energia e conservação de energia. Calor e temperatura.
Eletrostática. Eletrodinâmica / consumo de energia elétrica. Magnetismo. Eletromagnetismo. Elementos de uma
onda. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Som, ondas sonoras. Luz (conceitos, fenômenos e
instrumentos óticos). Cinemática (conceitos, velocidade e aceleração). Dinâmica (Forças, Leis de Newton).
Energia Mecânica. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE INGLÊS: Text (Comprehension and

Interpretation) II Grammar: articles; nouns; adjectives; numbers; dates; all pronouns; quantifiers;
first/second/third conditionals; comparisons; prepositions; conjuctions; all verb tenses, to be/there to be; verbs
with two objects, regular/irregular verbs; verbs: do/make; lie/lay; modal verbs; imperative; verbs followed by
gerund and/or infinitive; too/enough; whether/if; question tags; passive voice; adverbs of manner;
direct/reported speech; additions to remarks; question words; linking words; time clauses and/or every content
related to secondary school. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de Português


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e

interpretação de textos de gêneros variados. Gêneros textuais e suas características: Artigo de Opinião, Editorial,
Crônica, Carta de leitor, Poema. Análise textual: Leitura, interpretação e compreensão de texto, tipos de
argumentos, tema, tese, estratégias de argumentação, elementos articuladores e modalizadores, finalidade do
texto, tipologia textual. Funções da linguagem. Relações de intertextualidade, interdiscursividade e paráfrase.
Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e subentendido. Níveis de linguagem. Figuras de Linguagem.
Coesão/Coerência. Relação de sentido, sinonímia, antonímia, hiperonímia. Efeitos de sentido pelo uso de
elementos lexicais, gramaticais e semióticos. Relações lógico-discursivas. Fonética e Fonologia. Ortografia.
Pontuação. Acentuação gráfica. Morfologia (Classes de Palavras e Formação de Palavras). Sintaxe. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Variação linguística. Linguagem verbal e não verbal. Texto literário
e não literário. Elementos da narrativa. Tipos de discurso. Literatura brasileira. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal e Emenda
Revisional a Lei Orgânica do Município.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de Matemática
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Números e operações:

números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação). Múltiplos, divisores, números primos. Porcentagem aplicação e resolução de
problemas. Procedimentos de cálculo: exato, aproximado e escrito. Álgebra: Termo Algébrico, Monômios e suas
operações, Polinômios e suas operações, Frações Algébricas; Equações de 1º e 2º graus; funções elementares,
suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas
(seno, cosseno e tangente); progressões aritméticas e geométricas; matrizes, sistemas lineares e aplicações na
informática; proporcionalidade: razão, proporção, regra de três; juros simples e compostos, aplicação e
resolução de problemas. Espaço e forma: Geometria plana; Geometria espacial. Geometria métrica; Geometria
analítica no plano: reta e circunferência. Grandezas e Medidas: Noções de medidas. Sistemas de medidas:
unidades de medidas, medida padrão, instrumentos de medida. Comprimento da circunferência. Cálculo de
perímetro e de áreas de superfícies planas e de volumes de sólidos geométricos. Tratamento da informação:
Fundamentos da estatística; análise combinatória e probabilidade; leitura e interpretação de dados em tabelas e
gráficos. Tendências em Educação Matemáticas (resolução de

problemas, modelagem matemática,

etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). O ensino de Matemática na Base Nacional
Comum Curricular. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal e Emenda Revisional a Lei Orgânica do Município.
As demais disposições do Edital continuam inalteradas.
Ribeira do Pombal-BA, 12 de Novembro de 2019.
Ricardo Maia Chaves de Souza
PREFEITO MUNICIPAL
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