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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E ALFABETIZADO: 

Textos: Interpretação de textos. Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. 

Homônimos e parônimos. Fonética e fonologia: Identificação de vogais, semivogais e 

consoantes. Letras e fonemas. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. 

Dígrafos. Separação de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 

Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à 

posição da sílaba tônica. Classe de palavras (classes gramaticais). Tipos de sujeito e 

predicado. Tipos de verbos.  

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR: Textos: 

Interpretação de textos. Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos gráficos. Pontuação: 

Uso dos sinais de pontuação. Fonética e fonologia: Letras e fonemas. Identificação de 

vogais, semivogais e consoantes. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. 

Separação de sílabas. Classificação dos vocábulos pelo número de sílabas. Classificação 

dos vocábulos pela posição da sílaba tônica. Morfossintaxe: Classes de palavras. Flexão 

do nome e do verbo. Emprego de pronomes, preposições e conjunções. Relações entre 

as palavras. Concordância verbal e nominal. Frase (definição, ordem direta e inversa). 

Oração e período. Termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, nominal e 

verbo-nominal, verbos transitivos, intransitivos, de ligação e seus complementos, 

adjunto adnominal e adverbial). Classificação de orações (coordenadas e subordinadas). 

Vozes do verbo (ativa, passiva e reflexiva). Colocação dos pronomes oblíquos. Uso da 

crase. Significação das palavras. Homônimos e parônimos. Sinônimos e antônimos. 

Linguagem figurada. Identificação e interpretação de figuras de linguagem.  

 

MATEMÁTICA 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E ALFATIZADO: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 

frações. Frações. Expressões algébricas - Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro 

simples. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. 

Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas 

proporcionais. Equações e sistema de equações. Problemas. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR: Conjunto: Teoria dos 

conjuntos, símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, desigualdade e 

inclusão. Subconjuntos: Reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença, complementar. 

Conjuntos Numéricos: Conjunto (N) dos números naturais; Conjunto (Z) dos números 

inteiros; Conjunto (Q) dos números racionais; Conjunto (I) dos números irracionais; 

Conjunto (R) dos números reais, intervalos reais. Funções: Produto Cartesiano, relação 

binária, diagrama de flechas, gráfico cartesiano, domínio, contradomínio e imagem de 

uma função, domínio de uma função real/função inversa e função composta. Função 

Polinomial do 1º Grau: Função crescente e decrescente, raiz ou zero de uma função do 
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1º Grau; estudo dos sinais da função do 1º Grau, gráfico. Inequações, sistemas de 

inequações, inequação-produto, inequação quociente. Função Polinomial do 2º Grau: 

Gráfico, raízes ou zeros da função quadrática; vértice da parábola; conjunto, imagem, 

estudo dos sinais. Função logarítmica; logaritmo; propriedades operatórias; mudança de 

base; equações logarítmicas; inequações logarítmicas.  Trigonometria; trigonometria no 

triângulo retângulo e no círculo; funções trigonométricas; relações trigonométricas. 

Progressões: sequência ou sucessão; progressão aritmética; progressão geométrica. 
 

ATUALIDADES  

 

Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 

geografia, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, em nível 

municipal, regional, nacional e internacional. 

 

INFORMÁTICA: 

 

 

Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema 

Operacional Windows XP.  Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos 

Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Instalação, configuração e 

utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha 

Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos Básicos e utilização do Adobe 

Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras.  Noções  básicas de Internet 

(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – 

Outlook. 

  
 

DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO (SOMENTE PARA OS CARGOS DE 

PROFESSOR): 

 

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Carga social da escola e compromisso social 

do educador - Concepções de Educação e Escola - Ética no trabalho docente - 

Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 

metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da 

sociedade. Projeto Político Pedagógico. Diferenças e Preconceitos na escola. Currículo 

em ação. Avaliação. Educação Inclusiva. Gestão Participativa na escola. Alfabetização 

em processo. Reflexões sobre alfabetização. A psicogênese da língua escrita. 

Constituição Federal de 1988 – ART 205 ao 219. Lei Federal 9394/96. Lei Federal 

8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA – TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: 

Técnicas Legislativas, Administração pública. Poderes Administrativos. Atos 

Administrativos. Correspondência Oficial, recebimentos e envios; Técnicas de arquivos, 

organização, localização e manutenção; Protocolos em geral, recebimento, envio e 

registro; Teoria Geral de Administração: principais correntes, idéias e principais 

críticas; Introdução à Teoria Geral da Administração: antecedentes históricos da 

Administração; Administração: história e teorias contemporâneas; Administração 
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moderna; desafios da administração moderna; Planejamento: fundamentos, tomada de 

decisões, planejamento estratégico: Organização: fundamentos, responsabilidade, 

autoridade e delegação. Influência: influência e comunicação, liderança, motivação, 

grupos e cultura organizacional: Controle: princípios, tecnologia da informação: 

Competitividade: qualidade e inovação. Recursos Humanos: Gestão de Pessoas: 

conceitos, evolução histórica, desafios, o profissional de gestão de pessoas: 

recrutamento e seleção: treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de 

desempenho, cargos e salários e carreiras, motivação, liderança e negociação. 

Administração Pública; Reforma da Administração Pública. Noções básicas de 

Administração. Gestão Pública, Técnica de elaboração e implementação de projetos 

organizacionais. Finanças: Políticas de Administração de recursos a curto prazo. Ciclos 

operacional e financeiro; necessidade de capital de giro; capital de giro e saldo de 

tesouraria. Administração do disponível. Fluxo de caixa. Administração dos valores a 

receber. Administração de Estoques. Administração da Produção: papel estratégico e 

objetivos da produção. Estratégia da produção. Projeto em gestão da produção. Projeto 

de produção e serviços. Projeto da rede de operações produtivas. Tecnologia de 

Processo. Planejamento e controle de capacidade. Planejamento e controle de estoques. 

Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Visão sistêmica da administração 

contemporânea. Estrutura organizacional: centralização, descentralização, delegação. 

Ambiente organizacional sistemas e métodos administrativos: análise, planejamento e 

informações gerenciais. Administração de compras públicas; contratos e licitações. 

Administração de recursos humanos. Finanças públicas. Administração orçamentária e 

o orçamento público. Gestão pública: técnicas, princípios e legislação pertinente. 

LEGISLAÇÃO: Consolidações das Leis Trabalhistas - CLT; Lei de Responsabilidade 

Fiscal; Lei das Licitações 8666/93; Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão 

(Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002). Noções de Hierarquia e relações humanas no 

trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no trabalho; Noções de 

ética e cidadania. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

ADVOGADO: 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, direitos da nacionalidade e direitos políticos. 

Organização Político Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federados e 

Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal. Funções essenciais à 

Justiça. Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: 

previdência social, saúde e assistência social. Educação, cultura e desporto. Meio 

ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. DIREITO ADMINISTRATIVO: 

Administração Pública: conceito e características. Administração Direta e Indireta. 

Regime jurídico administrativo: princípios da Administração pública, prerrogativas e 

sujeições. Poder normativo, poder disciplinar, poder  hierárquico e pode de polícia. Atos 

Administrativos: conceito, atributos, elementos, classificações e extinção. 

Discricionariedade e vinculação, processo administrativo. Contratos Administrativos: 

conceito, peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e inexecução. 

Modalidade de contratos administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. A 

Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos Administrativos. Licitação: 

conceito, princípios, modalidade e procedimento (Lei 8.666, de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores.) servidores públicos: conceito, classificação, provimento, 
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vacância, responsabilidade e regime previdenciário. Responsabilidade do Estado. Bens 

públicos. Controle da Administração Pública. DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas 

naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio. Bens: 

Conceito e Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, 

Forma e Nulidades. O Direito Adquirido. Posse: Conceito, classificação, aquisição, 

efeitos e perda. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança. 

Condomínio geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. 

Habitação. Direitos do promitente comprador. Penhor, hipoteca e anticrese. Obrigações: 

modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: 

conceito, classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de Contrato: compra e 

venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço, 

empreitada, mandato e fiança. Atos unilaterais. Responsabildade Civil: princípios 

gerais. Casamento. Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. 

Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL: Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição 

e Ação. Partes e Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do 

Processo. Antecipação e tutela. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. 

Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção. 

Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Processo Cautelar: disposições gerais, 

Arresto, Sequestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e 

atentado. Procedimentos especiais: Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obra 

Nova, Ação de Usucapião, Inventários e Partilhas, Embargos de Terceiro e Ação de 

Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, Mandado de 

Segurança e Ação Civil Pública. DIREITO MUNICIPAL: Município: Organização e 

Regime Jurídico do Município na Constituição Federal de 1988; Da Organização dos 

Poderes Municipais; impostos Municipais; Tributação e Orçamento do Município; 

Competências Legislativas Municipais Exclusivas, Concorrentes e Subsidiárias; Da 

Responsabilidade Civil e Penal dos Prefeitos; Da Responsabilidade Civil e Penal dos 

Vereadores; Da Inviolabilidade Penal dos Detentores de Cargo Eletivo; Do Meio 

Ambiente e sua Proteção na Esfera Municipal. LEGISLAÇÃO: Lei n° 8.666/93, 

licitações e contratos públicos. Lei n° 6.830/80: dispõe sobre a cobrança judicial da 

dívida ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. Lei n° 8.429/92: dispõe sobre 

a Improbidade Administrativa. Direito do Consumidor: Lei n° 1.521/51; Lei n° 

8.078/90; Lei n° 8.884/94; Lei n° 9.656/98; Decreto n° 2.181/97. Direito Urbanístico: 

Lei n° 6.766/79; Lei n° 10.257/01. Patrimônio Público: Lei n° 4.737/65; Lei 

Complementar n° 101/00. Direito Eleitoral: Lei n° 4.737/65; Lei Complementar n° 

64/90; Lei n° 9.504/97. LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Decreto Lei n. 

201/67 - Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras 

providências. DIREITO PENAL: 1) Parte geral. 2) Efeitos civis e trabalhistas da 

sentença penal. 3) Crimes contra o patrimônio. 4) Crimes contra a Administração 

Pública. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Constituição e processo penal. Repartição 

constitucional de competência. Garantias constitucionais do processo. Aplicação da  lei 

processual penal. Inquérito policial. Ação penal pública. Ação penal privada. Ação civil. 

Ação penal originária. Jurisdição e competência. Das questões prejudiciais. Das 

exceções. Do conflito de jurisdição. Medidas assecuratórias. Incidente de falsidade e da 

insanidade mental do acusado. Da restituição das coisas apreendidas. Perdimento. 

Prova. Sujeitos da relação processual. Juiz. Ministério Público. Acusado e defensor. 

Assistentes. Auxiliares da Justiça. Prisão. Medidas Cautelares e Liberdade Provisória. 

(Lei nº 403/11). Atos processuais: forma, lugar, prazo. Citações e intimações. Revelia. 

Sentença. Nulidades. Fixação da pena. Recursos. Habeas corpus. Mandado de segurança 
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em matéria penal. Revisão Criminal. Procedimento comum ou ordinário. Procedimento 

sumário. Lei nº 9.099/95. Procedimentos especiais. Do júri popular. Relações 

Jurisdicionais com autoridade estrangeira. Cartas rogatórias. Homologação das 

sentenças estrangeiras. Extradição. Expulsão. Deportação. Execução penal. Incidentes 

da execução. Remição. Anistia. Graça. Indulto. Reabilitação. Prisão Temporária (Lei nº 

7.960/89). Interceptações Telefônicas, Ambientais, Gravações Clandestinas e Provas 

Ilícitas (Leis nº 9.296/96 e nº 10.217/01). Proteção a vítimas e testemunhas (Lei nº 

9.807/99). Processos de competência originária no STJ e STF (Lei nº 8.038/90). Edição, 

Revisão e Cancelamento de Enunciado de Súmula pelo STF (Lei nº 11.417/06). 

Disposições processuais aplicáveis ao Código Penal Militar. Aspectos processuais nas 

Leis Especiais constantes do rol de Direito Penal. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO: Conceitos de informática. Periféricos de um 

Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema Operacional Windows XP.  

Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, 

calculadora, Paint, WordPad). Instalação, configuração e utilização: Processador de 

Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da 

versão 2000). Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 

Configuração de Impressoras.  Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da 

versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

ALMOXARIFE: Conceitos de informática. Periféricos de um Computador. Hardware. 

Software. Utilização do Sistema Operacional Windows XP.  Configurações Básicas do 

Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). 

Instalação, configuração e utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir 

da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos Básicos 

e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras.  

Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de 

Correio Eletrônico – Outlook. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - 

RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE: - LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 

1965 e alterações. Institui o Código Florestal - LEI 6938 DE 31/08/1981 - DOU 

02/09/1981, e alterações Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Fins 

e Mecanismos de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências.* Vide alterações 

dispostas na Lei Federal nº 10.165 de 27/12/2000, que institui a taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental - TCFA- LEI Nº 9.605 DE 13 DE FEVEREIRO DE 

1998.Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.- LEI Nº 9.985, DE 18 DE 

JUNHO DE 2000.Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

outras providências.DECRETOS FEDERAIS:- DECRETO No 3.179, DE 21 DE 

SETEMBRO DE 1999.Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.RESOLUÇÕES 

FEDERAIS:- RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997Regulamenta 

aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio 

Ambiente- RESOLUÇÃO Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002 Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.- RESOLUÇÃO 
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Nº 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002Licenciamento Ambiental de sistemas de 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.- 

RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.- 

RESOLUÇÃO N o 369, DE 28 DE MARÇO DE 2006 Dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

ANALISTA DE SISTEMAS: Teoria Geral de Sistemas e Sistemas de Informação: 

conceitos básicos. Engenharia da Informação e Metodologia de Desenvolvimento de 

Sistemas: conceitos básicos, documentação e prototipação. Análise e Projeto 

Estruturados de Sistemas: conceitos básicos e ferramentas. Análise e Projeto de 

Sistemas Orientados a Objetos: conceitos básicos e ferramentas. Organização e 

métodos. Estruturas de informações: arquivos, pilhas, filas, árvores, classificação, busca 

e recuperação. Modelagem de dados: conceitos básicos, modelos de dados, entidades, 

atributos, relacionamentos, agregações, generalizações, normalização, dicionário de 

dados, e administração de dados. Banco de dados: conceitos básicos de bancos de 

dados, teoria relacional, sistemas gerenciadores de bancos de dados, bancos de dados 

distribuídos, métodos de acesso à administração de bancos de dados. Bancos de Dados: 

SQL Server e Oracle. Linguagem de Programação: SQL. Desenvolvimento de 

aplicações para a WEB, análise orientada a objetos, técnicas de levantamento de 

informações. Comunicação de Dados e Redes de Computadores: conceitos básicos, 

meios de transmissão, modelo OSI, principais serviços de comunicação de dados, 

principais redes nacionais e internacionais, correio eletrônico, TCP/IP, X.25, sistemas 

clientes/servidor, sistemas centralizados e sistemas distribuídos. Informática e 

Microinformática: conceitos básicos, periféricos, software básico e software aplicativo. 

Sistemas Operacionais: conceitos básicos, arquitetura, sistemas de gerenciamento, 

sistemas de arquivos e sistemas de segurança. Sistemas Operacionais: Windows 2000 e 

superiores, Windows XP. Qualidade em informática: planejamento e controle da 

produção, controle de qualidade, controle de custos, avaliação de sistemas e avaliação 

de desempenho. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

ARTIFICIE EM CONSTRUÇÃO CIVIL: Noções básicas de construção civil e 

reformas, e seus materiais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO 

- Lei Municipal n° 843/2005. 

ARTIFICIE EM ELETRICIDADE DE VEICULOS: FUNDAMENTOS DA 

ELETRICIDADE: noções sobre a constituição da matéria; noções sobre a energia 

elétrica; potência elétrica; tensão elétrica; corrente elétrica CC e CA; definição de 

resistência elétrica; geradores; motores de transformadores; MATERIAIS ELÉTRICOS: 

conhecimentos dos principais tipos de condutores elétricos (fios e cabos); ampacidade 

dos condutores de acordo com sua bitola; principais tipos de condutores; eletrodutos; 

noções sobre dispositivos de comandos e proteção; disjuntores; fusíveis Diazed e NH; 

chaves seccionadas NH, Contadores, relés fotoelétricos individual e coletivo; 

dispositivo residual OR; relés temporizados; principais tipos de lâmpadas 

(incandescentes, halôgenas, fluorescentes e demais lâmpadas de descarga elétrica; 
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conhecimento, finalidade e manuseio de ferramentas, alicates, chave de fendas, chave 

Philips, guincho  portátil para tração de rede de distribuição de energia elétrica, serra-

copo, escadas; noções sobre instrumentos de medição multímetros, alicates 

voltamperimétricos e luxímeros. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ligações de lâmpadas e 

interruptores simples e paralelo, ligação de tomadas, ligação de reatores de lâmpadas 

fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico; noções sobre ligação 

de motores através de chave de partida direta, estrela triângulo, compensadora e de 

partida com soft-start e inversos de freqüência, Equipamentos de Proteção Individual ( 

EPI) e Segurança do Trabalho. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - 

RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

ARTIFICIE EM MECÂNICA LEVE/ PESADA: Noções de mecânica e seus 

materiais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal 

n° 843/2005. 

ASSISTENTE SOCIAL: Lei Federal n° 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos 

(NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Guia do 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Seguridade Social 

no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade 

social; Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal n° 8.842/1994 e 

Decreto Federal n° 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal n° 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 

do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de 

Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da 

Penha - Lei n° 11.340/2006; Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1° 

a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; 

Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos 

de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 

Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; 

A prática do Serviço Social; A intervenção do assistente social junto às famílias, criança 

e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua (adulto, 

criança e adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso 

sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do 

sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em 

Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei n° 8.662/93; 

Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal n° 8.080/1990 

- Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei n° 8.142/90; 

Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal n° 

10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental 

no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal n° 7.853/1989 e Decreto Federal n° 

3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e programas de 

transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, 

cidadania e direitos sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; 

Trabalho com grupos, em redes e com famílias; Movimentos sociais. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 
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CONTADOR: Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público, NBCASP; Manual de contabilidade aplicada 

ao setor público - MCASP; Contabilidade pública: conceito, campo de atuação e 

regimes contábeis; Orçamento público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, 

exercício financeiro, princípios orçamentários; Sistemas contábeis: orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de compensação; Créditos adicionais: conceito, classificação, 

indicação e especificação de recursos; Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e 

função das contas; Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, 

balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais; Normas de 

escrituração. RECEITA PÚBLICA - Receita Orçamentária, Receita Extra 

Orçamentária, Arrecadação, Recolhimento, Receita da Dívida Ativa, Operações de 

Crédito, Vinculações Constitucionais da Receita Pública; DESPESA PÚBLICA - 

Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, Liquidação, 

Pagamento, Restos a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; 

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, 

Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Permanente e 

Situação Líquida. LICITAÇÕES.  BIBLIOGRAFIA: Lei 4320/64, Lei Complementar 

101, de 04/05/2000, Lei Federal 8.666/93. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

DESENHISTA TÉCNICO: Auto Cad, Corel Draw, microinformática, em ambiente 

Windows (Word, Excel). Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - 

Lei Municipal n° 843/2005. 

ENFERMEIRO: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de 

saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; semiologia e 

semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em enfermagem; processo 

de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 

adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, 

processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, 

criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em 

doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em emergências e 

urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; 

administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; 

biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro de material e 

esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Administração rural, irrigação e drenagem; 

Agricultura; Agricultura orgânica; Compostos orgânicos; Economia rural; Entomologia 

econômica; Fertilidade do Solo; Fisiologia vegetal; Fitopatologia; Fruticultura; 

Geologia geral; Irrigação e drenagem; Mecânica, máquinas e motores agrícolas; 

Meteorologia e Climatologia; Microbiologia agrícola; Olericultura Regional, Estufas e 

hidropônica; Paisagismo e arborização urbana; Plano Diretor; Máquinas e Implementos 
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Agrícolas; Silvicultura. Legislação Ambiental. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL: LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 e 

alterações. Institui o Código Florestal - LEI 6938 DE 31/08/1981 - DOU 02/09/1981, e 

alterações Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Fins e Mecanismos 

de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências.* Vide alterações dispostas na Lei 

Federal nº 10.165 de 27/12/2000, que institui a taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental - TCFA- LEI Nº 9.605 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998.Dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências.- LEI Nº 9.985, DE 18 DE JUNHO DE 

2000.Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. DECRETOS FEDERAIS:- DECRETO No 3.179, DE 21 DE 

SETEMBRO DE 1999.Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. RESOLUÇÕES 

FEDERAIS:- RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997Regulamenta 

aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio 

Ambiente RESOLUÇÃO Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002 Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.- RESOLUÇÃO 

Nº 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002Licenciamento Ambiental de sistemas de 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.- 

RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.- 

RESOLUÇÃO N o 369, DE 28 DE MARÇO DE 2006 Dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

ENGENHEIRO CIVIL: Orçamento e Planejamento de Obras, Engenharia de 

Avaliações, Estruturas de Concreto Armado, Fundações, Patologias em Edifícios, 

Práticas de Construção Civil, Análise Estrutural - Estática, Instalações Hidráulicas, 

Instalações Elétricas, Qualidade na Indústria da Construção Civil, Mecânica dos solos, 

Estruturas de madeira, Drenagem de Águas Pluviais, Materiais de Construção. 

Legislação Ambiental. Direito Urbanístico. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

FARMACÊUTICO: FARMACOLOGIA: Farmacocinética - Absorção, distribuição e 

Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica - Mecanismo de Ação das Drogas que atuam 

em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; 

Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos 

Gerais; uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da 

farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e 

Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em 

evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; 

Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de 

Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. 

MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, 
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entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e dispensarão); Portaria 

344/98;Medicamentos de referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E 

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais; Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos 

Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; 

Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em 

farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE 

QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - 

Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de 

Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária 

aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da 

profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências 

Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. 

EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 

Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação 

Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de 

infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensarão, aviamento de receitas, 

controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas 

práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;Organização de 

Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de 

Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de 

Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de 

Distribuição e Dispensação de Medicamentos.Código de ética do Farmacêutico, 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 

843/2005. 

 

FISCAL DE OBRAS: Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. 

Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e 

Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. 

Habite-se. Legislação Municipal.  Lei de Zoneamento e suas alterações. Leis 

complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos 

compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto – 

Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. Formatos. 

Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção – 

Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos 

Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. 

Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. Concretagem. 

Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas 

Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água potável. Instalações de 

esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de 

abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Legislação 

Ambiental. Direito Urbanístico. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru 

- RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 



11 

 

FISCAL DE POSTURAS: Funções do Fiscal de Posturas. Finalidades. Procedimentos. 

Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e 

Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. 

Habite-se. Legislação Municipal.  Lei de Zoneamento e suas alterações. Leis 

complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos 

compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto – 

Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. Formatos. 

Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção – 

Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos 

Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. 

Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. Concretagem. 

Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas 

Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água potável. Instalações de 

esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de 

abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Legislação 

Ambiental. Direito Urbanístico. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru 

- RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

 

FISCAL DE TRÂNSITO: Código de Transito Nacional. Noções de Segurança no 

Transito. Noções de primeiros socorros. Estatuto da Criança e do Adolescente.  Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

FISCAL DE SAÚDE: Saneamento Básico. Higiene e conservação dos alimentos. 

Alvará Sanitário. Saúde do trabalhador. Saúde Pública e Meio Ambiente. Ética 

Profissional. Inspeção de alimentos. Decreto 99.438/99. Decreto 986/69. Lei 10.257/01. 

Lei 8.142/90. Lei 8.080/90. Lei 9.795/99. Resolução 23/00 - ANVISA. Resolução 

CONAMA 237/97.  Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

 

FISIOTERAPEUTA: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos 

em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da 

marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, 

técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, 

eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e 

próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e 

procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e 

traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: 

fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e 

escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, orientação para escola e família); 

Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de fala e 

linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, 
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Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); 

Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitamento Materno; Exames 

Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e 

adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da criança normal e 

patológico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades em Fonoaudiologia. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 

843/2005. 

GESTOR AMBIENTAL: 2.1 Leis dos crimes Ambientais: Lei n.º 9.605/98; 2.2 

Código Florestal: Leinº. 4.771/65 e alterações; 2.3 Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação: Lei n.º 9.985/00 e Decreto n.º 4.340/02; 2.4 EIA/RIMA: Resolução 

CONAMA n.º 001/86; 2.5 Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA n.º 237/97; 

2.6 Resíduos: Resoluções CONAMA n. 258/99, 257//99, 301/2003 e 23/96; 2.7 

Convenção da Biodiversidade; 2.8 Lei de Agrotóxicos: Lei n.º 7.802/89; 13. Resolução 

CONAMA n.º303/02; 2.9 Política Nacional de Meio Ambiente: Lei n.º 6.938/81; 2.10 

Licenciamento Ambiental; 2.11 Estudos de Impacto Ambiental; 2.12 Competência legal 

para o Licenciamento; 2.13 Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e 

aplicabilidade; 2.14 Legislação aplicada; 2.15 EIA/RIMA, publicações e audiência 

pública: Resoluções CONAMA n.º 01/86, n.º 06/86, n.º 09/87; 2.16 Licenciamento 

ambiental: CONAMA n.º 237/97; 2.17 Licenciamento ambiental de petróleo e gás 

natural: Resolução CONAMA n.º23/94; 2.18 Poluição de águas por lançamento de óleo: 

Lei n.º 9.966, de 28 de Abril de 2000; 2.19 Licenciamento e mineração: Resoluções 

CONAMA n.º 09/90 e 10/90; 2.20 Áreas de preservação permanente: Resoluções 

CONAMA n.º 302/02 e n.º 303/02; 2.21 Política nacional de recursos hídricos: Lei n.º 

9.433/97 e suas alterações; 2.22 Classificação de águas: Resolução CONAMA n. º 

357/05; 2.23 Gestão e manejo dos recursos ambientais 2.24 Zoneamento ecológico-

econômico; 2.25 Manejo de bacias hidrográficas; 2.26 Recuperação de áreas 

degradadas; 2.27 Proteção da biodiversidade; 2.28 Noções de cartografia e 

geoprocessamento; 2.29 Impactos socioeconômicos associados a grandes 

empreendimentos; 2.30 Noções de geografia humana; 2.31 Noções de geografia 

política; 2.32 Noções de Educação ambiental; 2.33 Noções de geologia; 2.34 Poluição 

do solo, água e ar; 2.35 Aspectos bióticos; 2.36. Noções de limnologia; 2.37 Noções de 

zoologia; 2.38 Noções de botânica; 2.39 Noções de botânica; 2.40 Noções de ecologia; 

2.41 Noções de fitossociologia; 2.42 Ecossistemas brasileiros; 2.43 Biologia da 

conservação; 2.44 Sistemas de coordenadas e georreferenciamento; 2.45 Gestão de 

resíduos sólidos; 2.46 Gestão ambiental; 2.47 Agenda 21; 2.48 Protocolo de Kyoto; 

2.49 poluição atmosférica; 2.50 Gerenciamento costeiro; 2.51 Poluição sonora; 2.52 

Poluição do solo e água; 2.53 Procedimentos para a avaliação de potencial de 

periculosidade ambiental de agrotóxicos e afins; 2.54 resolução CONAMA n.º 001/86: 

EIA/RIMA; 2.55 Resolução CONAMA n.º 237/97: Licenciamento ambiental; 2.56 Lei 

n.º 9.966/00 Decreto n.º 4.136/02 e resoluções CONAMA n.º's 258/99, 257/99, 

301/2003, 23/96, 264/00, 269/00, 283/01, 313/02 e 316/02; 2.57. Decreto n.º 4.074/02; 

2.58 Resolução CONAMA n.º 357/2005; 2.59 Resoluções CONAMA n.º's 01/93, 02/93, 

07/93, 08/93, 15/95, 272/00; 2.60 Corredores ecológicos. 2.61 Política estadual de meio 

ambiente: Lei n.º 4.854/96, Lei n.º 4940/97, Leis n.º 5165/2000, e n.º5202/2001; 2.62 
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Portarias n.º 005-A/96, e n.º 05/2000-SEMAR. 2.63 Política Nacional do Meio 

Ambiente: Leis n.º 6.938/81 e 10.165/00 e Decreto n.º 99.274/90. 2.64 Lei de Educação 

Ambiental: Lei n.º 9.795/99. 2.65 Lei nº. 5.165/00. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

INSPETOR DE PÁTIO: Estatuto da criança e do Adolescente. Noções de primeiros 

socorros e segurança. Legislação e Politicas Públicas sobre tabagismo. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

NUTRICIONISTA: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. 

Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública 

e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração de serviços de 

alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço 

de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação 

hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção 

de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário 

dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. 

Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas 

patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e 

exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias 

cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias 

digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação 

e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. Dietoterapia 

pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarréicas; 

orientação nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções 

renais, orientação nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias 

digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional 

parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 

saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas 

Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA: Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em ortopedia: 

Trauma de mão, Trauma de pé, cirurgia da mão. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. 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. Promoção da saúde: conceitos 

e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 
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de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO 

- Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MÉDICO CLINICO GERAL: Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; 

Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem 

indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; 

Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis, Cardiopatia 

isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor 

lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; 

Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre 

reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; 

Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. 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. Promoção da saúde: 

conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos 

existentes para o enfrentamento dos problemas. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MÉDICO PEDIATRA: Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da 

população infantil de uma comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de 

assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica á criança. Planejamento e 

execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, 

Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-família-criança. Problemas comuns 

do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. 

Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios 

da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o 

recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. Doenças infecto-contagiosas e 

parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato 

urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. 

Problemas dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância.  

Medicina do adolescente. Urgências em pediatria. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública 

– Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 
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instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA: Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 

Insuficiência Coronariana: Aguda; Crônica; Válvula Patias; Cardiopatia Congênita; 

Arritmia Cardíaca. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. 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. Promoção da saúde: 

conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos 

existentes para o enfrentamento dos problemas. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MÉDICO ANESTESISTA: Ética Médica e Bioética. Responsabilidade Profissional do 

Anestesiologista; Risco Profissional do Anestesiologista; Preparo Pré-Anestésico; 

Sistema Cardiocirculatório; Sistema Respiratório; Sistema Nervoso; Farmacologia 

Geral; Farmacologia dos Anestésicos Venosos; Farmacologia dos Anestésicos 

Inalatórios; Farmacologia do Sistema Respiratório; Farmacologia do Sistema 

Cardiovascular; Farmacologia do Sistema Nervoso; Transmissão e Bloqueio 

Neuromuscular; Anestesia Venosa; Física e Anestesia; Anestesia Inalatória; Bloqueio 

Subaracnóideo e Peridural; Bloqueios Periféricos; Recuperação Pós-Anestésica; 

Monitorização; Parada Cardíaca e Reanimação; Sistema Urinário; Sistema Digestivo; 

Sistema Endócrino; Autacoides Derivados dos Lipídios; Metabolismo; Reposição 

Volêmica e Transfusão; Metodologia Científica; Anestesia para Cirurgia Abdominal; 

Anestesia em Urologia; Anestesia em Ortopedia; Anestesia e Sistema Endócrino; 

Anestesia em Obstetrícia; Anestesia em Urgências e no Trauma; Anestesia para 

Oftalmo e Otorrino; Anestesia para Cirurgia Plástica e Buco-Maxilo-Facial; Anestesia 

em Geriatria; Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e Sistema Cardiovascular; 

Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia Ambulatorial; Anestesia para Procedimentos 

fora do Centro Cirúrgico; Complicações da Anestesia; Choque; Terapia Intensiva; 

Suporte Ventilatório; Dor; Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida; Anestesia para 

Transplantes. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 
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MÉDICO CIRURGIÃO: Princípios da Cirurgia e da Técnica Cirúrgica: O ambiente 

cirúrgico. Anestesia local e loco - regional. Técnica Asséptica - antissepsia e 

esterilização. Operações fundamentais. Equipe cirúrgica. Agressão cirúrgica. Nutrição 

Artificial. Choque. Cicatrização. Equilíbrio ácido-básico. Infecções em cirurgia. 

Toracotomias. Drenagens torácicas. Laparotomias. Cirurgia das hérnias. Cirurgia do 

esôfago. Cirurgia gastroduodenal. Cirurgia do intestino grosso. Apendicectomias. 

Cirurgia ano-retal. Cirurgia do fígado, das vias biliares e pancreáticas. Traqueotomias. 

A ética na cirurgia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 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. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR: Código Brasileiro de trânsito. Noções básicas 

de primeiros socorros e segurança, Direção Defensiva, Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE/ PESADO: Noções de código de trânsito. 

Noções básicas de primeiros socorros e segurança Direção Defensiva,Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA/TRATORISTA: Noções de código de 

trânsito. Noções básicas de primeiros socorros e segurança, Direção Defensiva, Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

ODONTÓLOGO: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. 

Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. 

Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. 

Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos 

Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO 

- Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II – ARTES: A especificidade do conhecimento artístico e 

estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, 

países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social, 

política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da humanidade. 

ARTE - LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de 

representação; os signos não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, 

teatro e dança; construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e 

interpretação significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; 
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percepção e análise; elementos e recursos das linguagens artísticas; ARTE E 

EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o 

aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico - metodológica; o 

fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da 

humanidade, na sala de aula. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOLOGIA. Meio 

Ambiente: estudo do ar; da água; do solo. Seres Vivos: vírus; estudo dos reinos Monera, 

dos Fungos, Protozoários; estudos dos vegetais, classificação, organologia, fisiologia; 

estudos dos animais, características gerais e classificação. Corpo Humano: noções do 

corpo humano, anatomia, fisiologia. Noções Básicas de Saúde: viroses, bacterioses, 

protozoonoses, verminoses e sua profilaxia. QUÍMICA. Matéria: conceitos 

fundamentais; propriedades gerais e específicas; transformações (fenômenos físicos e 

químicos); estados físicos e suas mudanças. Substâncias Puras e Misturas: conceito; 

classificação; fracionamento. Estudo do Átomo: teoria atômico-molecular; estrutura 

atômica; número atômico e massa atômica; semelhanças atômicas; distribuição 

eletrônicas por camadas ou níveis. Elementos Químicos: nomenclatura e símbolos; 

classificação periódica; substâncias químicas; fórmulas químicas; noções de 

eletronegatividade e eletropositividade; ligações químicas. Noções Químicas (Noções): 

ácidos; bases; sais e óxidos. Reações Químicas: conceitos; tipos (análise, síntese, 

simples troca e dupla troca); equilíbrio das equações químicas e leis ponderais: lei 

Lavosier e Proust. FÍSICA. Cinemática: definição e cálculo de velocidade; MU e MUV; 

queda livre. Estática: definição da força; unidades e sistemas de forças; equilíbrio de um 

corpo; máquinas simples. Dinâmica: leis da dinâmica (1a, 2a e 3a Lei de Newton e 

Gravitação Universal, atrito); energia cinética e potencial; trabalho; potência. 

Hidrostática: mecânica dos fluidos; densidade absoluta/massa específica; pressão e 

empuxo. Termologia: calor e temperatura; propagação de calor; escalas termométricas; 

calorimetria; dilatometria. Ondulatória: onda (conceito e classificação). Ótica: 

fundamentos básicos, espelhos planos e curvos; lentes; o olho humano e suas anomalias. 

Acústica: fundamentos, fontes sonoras, propagação do som, qualidades fisiológicas e 

propriedades das ondas sonoras. Eletricidade: eletrostática (formas de eletrização, 

condutor e isolantes; eletrodinâmica (corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, 

instrumentos de medida elétrica); magnetismo. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 

843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA: Contextualização sócio - política 

da Educação Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura 

popular, o lazer e a Educação Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: 

Características sócio - afetivas, motoras e cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da 

Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos metodológicos, Seleção de 

conteúdos, Parâmetros Curriculares Nacionais. VOLEIBOL: - Regras, sistema 

Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. 

BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, 

Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de 

ataque e defesa, Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, 

Competições: Jogos Regionais - Abertos - Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - 

Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais - 

Abertos - Competições - Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, 
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Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, 

Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - 

Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II - GEOGRAFIA: GEOGRAFIA GERAL E REGIONAL - O 

Espaço Natural em Transformação, Localização e fusos horários no espaço geográfico, 

O interior da Terra e a crosta terrestre, Dinâmica climática, formações vegetais e 

paisagens naturais, Hidrosfera - Importância das águas no espaço geográfico; 

Representação do espaço, Noções cartográficas, Noções de sensoriamento remoto, A 

organização do Espaço Mundial, O espaço geográfico, Os elementos do espaço 

geográfico (sócio-econômico-naturais); A população Mundial, Estrutura, crescimento e 

distribuição populacional, A explosão demográfica X problemas de alimentação, 

Dinâmica e conflitos; Atividades industriais, Elementos básicos para industrialização, 

Tipos de indústrias, Processos de industrialização e urbanização, Atividades 

agropecuárias e sua evolução, Os modos e sistemas de produção (jardinagem, 

coletivista, comercial, subsistência, "plantation", intensivo e extensivo), A questão 

agrária; O espaço de Circulação, Fluxos comerciais de transportes e comunicações, O 

sistema financeiro internacional, O processo de globalização e suas implicações, Blocos 

econômicos; GEOGRAFIA DO BRASIL - A organização do Espaço Brasileiro, Posição 

geográfica do Brasil, A divisão regional (divisão do IBGE e geoeconômica), O espaço 

colonial e o espaço atual, O Brasil no contexto mundial, Recursos Naturais, 

Apropriação da natureza (noções de relevo, clima, hidrografia, vegetação e solos), A 

questão ambiental brasileira; Composição e a ocupação populacional, O crescimento, a 

dinâmica e a distribuição populacional, Dinâmica dos conflitos populacionais; A 

atividade industrial brasileira e sua evolução, Estrutura e distribuição industrial, Fontes 

energéticas e os recursos minerais, O processo de urbanização e suas conseqüências, 

Formas de organização do capital (estatal, privado nacional e transnacional), As 

atividades agrárias, Sistema de uso da terra e tipos de cultura, Modos de produção, 

Questões agrárias (estrutura agrária, reforma agrária e as relações de trabalho), 

Agricultura alternativa; Os fluxos nacionais e internacionais, A importância dos meios 

de comunicação, Os transportes e o comércio na organização do espaço.Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - 

Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II - HISTÓRIA: Fundamentos teóricos do pensamento 

histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes atuais do 

pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e 

espacial das relações sociais de produção, destacando o trabalho na Modernidade. O 

trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de 

exploração, alienação e os movimentos de resistência. CULTURA - Representações 

culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos movimentos 

sociais. Lei 10639/2003 e Lei 11645/2008. IDÉIAS E PRÁTICAS 

REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. Sociais: 

movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas 

e ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes 

autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de 

resistências e reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. 

A invenção da imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de integração e 

desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do Brasil. NAÇÃO E 
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NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional 

Brasileiro. Culturas e identidades. CIDADANIA - O Estado e a participação política do 

cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na Antigüidade e nos tempos modernos, 

servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. 

Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de 

noções de temporalidade na história ensinada. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 

843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS: Interpretação: Identificação do tema central e 

das diferentes ideias contidas nos textos. Estabelecimento de relações entre as diferentes 

partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, modo, 

finalidade, causa condição, consequência e comparação. Estudo do vocabulário: 

significado de palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de 

significados de palavras e expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação 

prática: flexão do nome, do pronome e do artigo. Substantivos (contáveis e não 

contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do tempo 

verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de 

tempo/lugar. Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com 

relação de causa, consequência, tempo, modo, condição, concessão, comparação. 

Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - 

Lei Municipal n° 843/2005. 

  

PROFESSOR NÍVEL II - LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA: Letra e Fonema; 

Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílaba; Acentuação Gráfica; novo acordo 

ortográfico; MORFOLOGIA: Estrutura e processos da formação de palavra; Classes de 

palavras: Substantivos: classificação, flexão e grau; Adjetivo: classificação, flexão e 

grau; Pronomes: classificação, flexão e grau; Verbos: classificação, conjugação, vozes; 

ANÁLISE SINTÁTICA: Frase, oração e período; Termos da oração; Tipos de período; 

Orações coordenadas, subordinadas e reduzidas; Concordância verbal e nominal; 

Regência verbal e nominal; PRÁTICA DE LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS E 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS; LITERATURA: História literária; Teoria da 

literatura; A literatura infantil e juvenil na escola; O ensino da Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II - MATEMÁTICA: Sistema de numeração decimal; 

Operações com números naturais; Divisibilidade; Números racionais absolutos; Noções 

de reta, semi-reta e segmento de reta; Circunferência - superfície esférica, esfera; 

Números inteiros e racionais; Cálculo literal; Medidas de ângulo; Verificação 

experimental e demonstração do Teorema a soma das medidas dos ângulos internos de 

um triângulo; Equações e inequações do 1º grau; Proporcionalidade; Razões e 

proporções; Áreas e perímetros - Teorema de Pitágoras, verificação experimental; 

Números Irracionais; Fatoração e expressões algébricas; Equações do 2º grau; Noções 

de estatística; Teorema fundamental da proporcionalidade; Teorema de Tales; 

Demonstração do Teorema de Pitágoras; Progressão aritmética; Trigonometria da 1ª 

volta e funções circulares; Análise combinatória; Geometria espacial e analítica; 

Sistemas lineares; Matemática Financeira; Números Complexos; Função Logarítmica; 

Função Exponencial; Probabilidade; Função do 1º e 2º Grau; Progressão Geométrica. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO/INTERPRETE: O deficiente físico; 

Deficiência múltipla; Classificação das deficiências; A criança deficiente e a família; O 

deficiente e a linguagem;  Parâmetros Curriculares Nacionais.  O comportamento do 

deficiente; Atividades gerais para os deficientes; A Psicomotricidade; O brinquedo; 

Nível intelectual e a idade cronológica; Os exames de detecção das deficiências; A 

Psicologia no auxílio à Educação e compreensão dos deficientes; A sexualidade do 

deficiente; O Esporte; Terapia Ocupacional. Publicações do MEC sobre inclusão e 

educação especial. Legislação sobre deficientes e sobre LIBRAS. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - 

Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR NÍVEL II - SÉRIES INICIAS: Reflexões sobre novos olhares de 

alfabetização, letramento, As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, A 

Metodologia nas áreas do conhecimento, A importância do jogo na educação, Análise e 

interpretação de textos, A leitura, A Literatura Infantil - 1ª ao 5ª ano, O comportamento 

infantil - 7 a 10 anos, A criança e as normas escolares. Critérios para seleção dos 

conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades de ensino. Critérios para análise e 

seleção de livros didáticos e outros recursos. Metodologia do Ensino e Conteúdos 

Básicos de: Estudos Sociais, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação 

Artística, Educação Física/Recreação e Alfabetização. Tecnologias Audiovisuais e 

informática voltada à Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

PROFESSOR SUPERVISOR: Projeto Político Pedagógico. Diferenças e Preconceitos 

na escola. Currículo em ação. Avaliação. Educação Inclusiva. Gestão Participativa na 

escola. Alfabetização em processo. Reflexões sobre alfabetização. A psicogênese da 

língua escrita. Constituição Federal de 1988 – ART 205 ao 219. Lei Federal 9394/96. 

Lei Federal 8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente. O comportamento infantil - 

7 a 10 anos, A criança e as normas escolares. Tecnologias Audiovisuais e informática 

voltada à Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos Pedagógicos e 

Legislação: Carga social da escola e compromisso social do educador - Concepções de 

Educação e Escola - Ética no trabalho docente.A construção do conhecimento: papel do 

educador, do educando e da sociedade.  Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR: Projeto Político Pedagógico. Diferenças e 

Preconceitos na escola. Currículo em ação. Avaliação. Educação Inclusiva. Gestão 

Participativa na escola. Alfabetização em processo. Reflexões sobre alfabetização. A 

psicogênese da língua escrita. Constituição Federal de 1988 – ART 205 ao 219. Lei 

Federal 9394/96. Lei Federal 8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

comportamento infantil - 7 a 10 anos, A criança e as normas escolares. Tecnologias 

Audiovisuais e informática voltada à Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Carga social da escola e compromisso social 

do educador - Concepções de Educação e Escola - Ética no trabalho docente.A 
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construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.  Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 
 

PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de 

fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo 

psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos de 

psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas 

psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e 

específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde 

mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, 

Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde 

mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia 

social das desordens mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde 

mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A 

história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; As Reformas 

Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a 

clinica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto 

Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces 

com a saúde mental; Psicologia e Educação. Transtornos de Personalidade. Organização 

dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 

843/2005. 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA: Tecnologia Rural, Planejamento e Gestão, Produção Animal 

e Produção Vegetal. Programas de produção e manejo de hortaliças, frutíferas e culturas 

anuais e identificar as formas de propagação; Sintomas das principais doenças e 

carências das plantas, orientar as formas de prevenção e controle e o uso adequado de 

defensivos agrícolas; Conhecimento, manejo e conservação adequada do solo e projetar 

a recomendação de corretivos e fertilizantes, reconhecendo os seus efeitos benéficos e 

nocivos no ambiente;Leitura de dados topográficos e do desenho da área, determinar 

cotas, coordenadas, utilizar escalas e demarcar curvas de nível; Funções de máquinas e 

implementos e ferramentas agrícolas e sua manutenção; Segurança no trabalho com 

relação a máquinas, implementos e defensivos agrícolas;Sistemas de irrigação e 

drenagem;Conhecimento das principais construções e instalações agrícolas; Análise de 

projetos agropecuários, planos de produção, cronograma de implantação e avaliação da 

sua viabilidade financeira; Conhecimentos de informática e elaboração textos técnicos, 

planilhas, formulários, gráficos e relatórios;Principais processos e técnicas de fabricação 

e conservação de produtos agroindustriais. Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

TÉCNICO EM ALIMENTOS: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da 

nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, 

saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração 

de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos 

físicos do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços 
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de alimentação hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e 

segurança na produção de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. 

Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de 

controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e 

ambulatorial. Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos 

(fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas patologias 

renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e 

magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. 

Atenção nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. 

Internação droga-nutrientes. Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação 

nutricional nas síndromes diarréicas; orientação nutricional na recuperação do 

desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional na 

obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, 

nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética 

profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei 

Municipal n° 843/2005. 

 

TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL: Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas 

da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucais e demais componentes do 

aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. 

Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica 

e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. 

Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. 

Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 

colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. 

Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 

terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, classificação, características 

clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e 

identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas 

formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. 

Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo 

operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais 

restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. 

Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do 

funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e 

aplicação dos instrumentos odontológicos. Ética profissional. Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Noções avançadas de informática: Editor de textos 

Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular 

tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha 

eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar 

fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar 

dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de 

organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas 
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operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. 

Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian). Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

TÉCNICO EM RAIO X: Os aparelhos de Raio X; Os filmes de Raio X; A tomografia 

- aplicações; A ultra-sonografia - aplicações; Exames radiológicos - aplicações; 

Qualificação do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394 de 29/1 0/1 985 que regula o 

exercício da profissão de Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 de 

17/06/1986 que regulamenta a Lei 7.394 de 29/10/1985; Resolução nº 02 de maio de 

2005 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 

 

TOPÓGRAFO: Conceitos Fundamentais - desenho topográfico, escalas, formas de 

representação da superfície da Terra, objetivos da topografia, campo magnético 

terrestre, bússolas, alinhamento topográfico, azimutes, rumos, contra-azimutes, 

transformação rumo-azimute, deflexão, declinação magnética; Levantamentos 

planimétricos  – materiais utilizados, técnica de leitura de ângulos com teodolitos: 

repetição, reiteração e ângulo simples e duplo, teodolitos e estações totais, 

levantamentos expeditos e regulares, levantamento pelo caminhamento perimétrico, 

planilha do cálculo analítico das coordenadas dos vértices de uma poligonal, erros 

angulares e lineares, erros toleráveis, erros relativos, cálculo de áreas, vinculação de um 

levantamento à rede planimétrica; Levantamentos altimétricos  - nivelamento 

geométrico, nivelamento trigonométrico, taqueometria - determinação indireta de 

distâncias horizontais e diferenças de nível. Técnica de campo para o levantamento 

taqueométrico, cálculo de cotas e altitude; Noções de Topologia - principais formas do 

relevo, curvas de nível, interpolação de curvas de nível; Sistema de Posicionamento 

Global-GPS - objetivos, seguimentos constituintes do sistema, métodos de aquisição 

dos dados, posicionamentos, tipos de receptores; Processo eletrônico de determinação 

de distâncias - princípio de medida de distância utilizando ondas eletromagnéticas; 

Conhecimento geral  - medidas angulares no sistema sexagesimal e decimal, medidas de 

superfícies, declividade, coordenadas geodésicas e UTM. Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jaru - RO - Lei Municipal n° 843/2005. 


