PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ – PROCESSO SELETIVO
MANUAL DO CANDIDATO
INSTRUÇÕES:

- As provas de objetivas serão realizadas no dia 25 de março de 2012, em locais a
serem divulgados através de edital publicado no quadro de informações desta
prefeitura e no site da empresa organizadora do Processo Seletivo no endereço
eletrônico www.idmconcursos.com.br em até 72 horas antes da data de realização
das mesmas.
- Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 07h30min. e
fechados às 08h00min, impreterivelmente, impedido o acesso após o horário
estipulado não levando em consideração o motivo de atraso do candidato.
- O candidato deverá estar munido de Carteira de Identidade, vedado o acesso
a sala de provas na ausência deste documento.
- Será considerado habilitado o candidato (a) que obtiver nota final igual ou
superior a 50% (cinqüenta por cento) da prova.
- O candidato ao entrar em seu local de prova deverá desligar o telefone celular
até a sua saída do estabelecimento onde realizará sua prova.
- Durante a prova não será permitido qualquer espécie de consulta, nem de
comunicação entre candidatos, sob pena de eliminação dos candidatos
envolvidos.
- O candidato é o único responsável pelo acompanhamento de seu processo,
independente de avisos, salvo publicações previstas no Edital 001/2012.
- Todas as informações inerentes a Seleção Pública serão através da Comissão
Coordenadora do Processo Seletivo.
- O Candidato que deixar de assinar o Cartão de Resposta será eliminado do
Processo Seletivo.
- O Candidato que assinalar o Cartão de Resposta a lápis será eliminado do
Processo Seletivo.
- O Candidato poderá interpor recurso (individual), devidamente fundamentado,
indicando com precisão os pontos a serem examinados.
- Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Coordenadora do Processo
Seletivo na Prefeitura Municipal de Ipirá.
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PROGRAMAS
CARGO: ADVOGADO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direito do Trabalho e Seguridade Social: Princípios
constitucionais. Relação de trabalho. Empregado e empregador. Duração do trabalho. Salário e
remuneração. Férias. Contrato individual de trabalho: suspensão, interrupção e alteração;
rescisão; aviso-prévio. Estabilidade, indenização e FGTS. Seguridade social. Conceitos
fundamentais. Princípios. Noções de proteção social. Evolução histórica da proteção social.
Seguridade social e previdência social. Beneficiários da previdência social. Prestação da
previdência social. Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei 8742, de 07/1 2/1 993).
Princípios e diretrizes. Organização e Gestão. Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de
Assistência Social. Do benefício de prestação continuada. Dos benefícios eventuais. Dos
Programas de Assistência Social. Dos projetos de enfrentamento da pobreza. Política Nacional
de Assistência Social.
Direito da Criança e do Adolescente. Direitos da criança e do adolescente na Constituição
Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Direitos Fundamentais: vida e
saúde; liberdade, respeito e dignidade; convivência familiar e comunitária; educação, cultura,
esporte e lazer; profissionalização e proteção no trabalho. Prevenção. Política de atendimento,
medidas de proteção, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Prático de ato infracional e
medidas socioeducativas. Conselho Tutelar e Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente
Do acesso à justiça. Disposições gerais. Justiça da Infância e Juventude. Procedimentos.
Recursos. Ministério Público e Advogado. Proteção judicial dos interesses individuais, difusos e
coletivos. Crimes e infrações administrativas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Legislação Especial: Norma Operacional Básica de Assistência Social-NOB/SUAS/2005, Plano
Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua; Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo-SINASE. Política Nacional do Idoso - PNI 1994; Estatuto do Idoso.
Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência - 1989.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A
saúde como direito e sua aplicação como política social; Redes sociais como estratégia de
enfrentamento das expressões da questão social; O trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço
Social e questão social; Regulamentação da profissão e Código de Ética; Legislação da Política
de Saúde; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS); Constituição Federal/88 - artigos 6° ao 11º;Lei Federal 8.080 de 19 de setembro
de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; Lei Federal 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS; -Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente; Lei Federal 10.741, de 1° de outubro de 2003, Estatuto do Idoso; Lei Federal
8.662, de 7 de junho de 1993,a profissão de Assistente Social; Lei Federal 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, organização da Assistência Social.
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CARGO: PSICOLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no
contexto da saúde pública; psicopatologia geral; psicologia geral, experimental e do desenvolvimento;
práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil e à população em geral;
ação do psicólogo nas atividades de saúde pública a cargo do Município; orientação profissional; teoria e
técnicas psicoterápicas; acompanhamento e tratamento às pessoas portadoras de deficiências e seus
familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e sintomas; medicação; procedimentos
psicológicos; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, e das políticas, ações e serviços de
saúde pública a cargo do Município; conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço
público e de servidores públicos municipais. Psicologia Educacional. Teorias Psicológicas da
Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no
contexto Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia.
Políticas Educacionais. Fundamentos Teóricos dos Processos Grupais. Psicologia Aplicada a Educação
Especial. Sistemas de Psicologia: Associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo.
Psicologia da Gestalt, Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e VigotsKy; Caracterização e
fundamentação da Psicologia Social. Temas atuais e aplicações da Psicologia Social. Avaliação
psicológica (Psicodiagnóstico). Atendimento psicológico individual e grupal. Análise institucional.
Aprendizagem e a criança: o erro e a avaliação escolar, o fracasso e o impacto da escola, (in)disciplina e
a noção de limites educação e valores morais, Desenvolvimento infantil: aspectos psicossociais,
deficiência e educação, afetividade e cognição. Psicologia comunitária. Psicologia institucional. Saúde
mental do trabalhador. Processo educativo na prevenção de patologias. Atuação do Psicólogo na atenção
integral à família. Papel do Psicólogo na equipe interdisciplinar. O Psicólogo na orientação familiar e
como agente multiplicador frente à comunidade. Política Nacional para criança, adolescente, pessoa
portadora de deficiência e ao idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Ética
Profissional. Leis pertinentes a profissão. Atualidades profissionais.

CARGO: NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política nacional de alimentação e nutrição; Planejamento, execução
e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância alimentar e nutricional e de educação
nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais; Planejamento, administração, Organização,
Avaliação e Controle de Serviços de alimentação; Treinamento de pessoal; Avaliação de programas de
alimentos; Avaliação nutricional de indivíduos sadios e enfermos; Assistência nutricional a pacientes nas
enfermidades, prescrição de dietas e modificações de dietas hospitalares; Nutrição e dietética; Vigilância
sanitária; Planejamento físico-funcional do serviço de alimentação e Legislação do SUS.
CARGO: PROFESSOR NI
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:- Reflexões sobre Alfabetização e Letramento; Concepções de
linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias sobre desenvolvimento da linguagem (Piaget,
Vygotsky e Wallon); A interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua
apropriação pela criança; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; A leitura infantil e produção
de textos; As fases da escrita, a psicogênese da língua escrita e Emília Ferreiro; A criança enquanto ser
em transformação; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da liberdade; Pedagogia da autonomia e
Paulo Freire; Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental; Temas Transversais em
Educação; LDB (Lei 9394/96); A construção do conhecimento na escola; A importância do jogo na
educação; A criança enquanto ser em transformação; Planejamento, proposta pedagógica e projetos
didáticos; A metodologia nas áreas do conhecimento; A formação e o desenvolvimento dos conceitos
científicos na infância; Construtivismo: a produção do conhecimento em aula; As relações entre ensino e
aprendizagem na sala de aula; Estatuto da criança e do adolescente; Ação educativa e violência; A
linguagem e outro no espaço escolar; Crianças: leitoras e produtoras de textos; A língua escrita:
perspectiva interacionista; Perspectiva do professor-educador e leitor; Pesquisa na escola; Tendências
pedagógicas no Brasil: tecnicista, libertadora e tradicional.
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CARGO: PROFESSOR NE (MAGISTERIO)
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula;
Planejamento, proposta pedagógica e projetos didáticos; Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino
Fundamental; Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola; LDB – Lei
9394/96; O papel da educação em uma sociedade em transformação; Função social, cidadania,
comunidade; A escola pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e evasão na busca
da qualidade do ensino; Teorias psicogenéticas e suas implicações na prática pedagógica; O papel do
professor frente as mudanças na educação; A avaliação no contexto escolar; Tendências pedagógicas no
Brasil – tradicional, tecnicista e libertadora; Gestão participativa; A pesquisa no espaço escolar; A
construção do currículo por competências e habilidades; A importância do jogo na educação; A prática
pedagógica do professor-educador; Produção de conhecimento interdisciplinaridade.
CARGO: EDUCADOR SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOSESPECIFICOS: O papel da educação em uma sociedade em transformação; Função
social, cidadania, comunidade; A escola pública e as relações entre acesso e permanência, reprovação e
evasão na busca da qualidade do ensino; Teorias psicogenéticas e suas implicações na prática
pedagógica; O papel do professor frente as mudanças na educação. Estatuto da Criança e do

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ – PROCESSO SELETIVO
Adolescente, Noções Básicas da Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Noções sobre o Plano Nacional
de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil, Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, Noções sobre a Política Nacional de Assistência Social.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Informática): 1. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas
funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e
Excel.
2. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer,
correio eletrônico e busca e pesquisa.
3. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de
arquivos, pastas e programas.

CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Informática): 1. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas
funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e
Excel.
2. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer,
correio eletrônico e busca e pesquisa.
3. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de
arquivos, pastas e programas.
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos da função de auxiliar de consultório
dentário; acolhimento e preparo do paciente para atendimento; noções da rotina de um consultório
dentário; orientações para a saúde bucal; arquivos específicos da odontologia: documentações, fichas do
paciente e radiografias; processamento de radiografias; esterilização de materiais;desinfecção do
ambiente de trabalho; instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; materiais dentários: indicação,
proporção e manipulação; preparo de bandeja; medidas de proteção individual; noções de microbiologia
e parasitologia; doenças transmissíveis na pratica da odontologia(hepatite, aids, tuberculose, sífilis e
herpes); biossegurança; ergonomia e controle de infecção no consultório; normas de desinfecção e
esterilização do consultório; noções de ergonomia aplicados a odontologia e ética profissional.

CARGO: ASG CADASTRADOR DE BOLSA FAMILIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2. Gêneros e
tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor semântico e emprego de
conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7.
Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento)
possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de
formação de palavras. 10. Flexão nominal de gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da
subordinação. 13. Sintaxe de concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16.
Sintaxe de colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e
fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de inclusão;
conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função modular; 3. Problemas
com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e Inequações do 1º e 2º grau.
Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria Plana: semelhança de triângulo, relação
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métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos. 9. Problemas envolvendo sistema decimal de
medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Bolsa Família (o que é?), Critérios de seleção, Critérios de inclusão, Formas de
cadastramento, Documentos necessários para o cadastramento, benefício e condicionalidades, Manual de
preenchimento do Cadúnico e outras questões inerente ao cargo.

CARGO: A.S.G. INSTRUTOR DE FANFARRA.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Historia da musica; instrumentos musicais; harmonia;
arranjo; melodia; regência; Partitura, Estatuto da Criança e do Adolescente (eca) e outras
questões inerentes ao cargo.
CARGO: A.S.G. RECEPCIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estrutura e funcionamento da administração pública do
município: órgãos, competências, direitos e deveres dos servidores públicos. Administração de
pessoal, de material e de patrimônio. Atos administrativos de uso mais frequente: circulares,
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avisos, portarias, ofícios, despachos, ordens de serviço. Procedimentos administrativos. Noções
de Arquivo: organização de arquivo, protocolo, recepção e despacho de documentos. Técnica de
atendimento ao publico. Qualidade no atendimento. Sistema Único de Saúde: Conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de
humanização do SUS. Ética profissional e outras questões inerentes ao cargo.
CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de administração em estabelecimento de saúde;
Noções de organização e funcionamento de farmácia; Noções de estoque de medicamentos;
Dispensação de medicamentos; Noções de farmacologia; Noções de higiene e segurança;
Noções básicas de farmacotécnica; Qualidade de atendimento ao publico: comunicação,
apresentação, presteza, eficiência, conduta e objetividade. Trabalho em equipe. Orientação
quanto ao uso correto de medicamentos; Medicamento de controle especial. Ética profissional e
outras questões inerentes ao cargo.

CARGO: MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos. 2. Gêneros e tipos de texto.3.
Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase. 4.
Estrutura e formação de palavras. 5. Classes de palavras, flexão e emprego. 6. Sintaxe: frase e
oração; termos da oração. 7. Concordância nominal. 8. Semântica: sinonímia, antonímia,
homonímia, paronímia, conotação e denotação. Figura de sintaxe, de pensamento e de
linguagem. 9. Fonética: letra e fonema. 10. Pontuação.
MATEMÁTICA: 1. Números: naturais, inteiros e racionais, números primos, dizimas periódicas e
não periódicas, números decimais. 2. Conjuntos: conjuntos numéricos; operações entre
conjuntos; subconjunto e a relação de inclusão. 3. Múltiplos, MMC e MDC. 4. Fração numérica e
literal. 5. Fatoração. 6. Potenciação. 7. Racionalização. 8. Monômios Polinômios e Álgebras. 9.
Equação e inequação do 1º grau. 10. Sistema de equações do 1º grau. 11. Sistema decimal de
medida. 12. Regra de três, proporcionalidade, porcentagem e juros simples. 13. Média
aritmética. 14. Problemas envolvendo todos os assuntos acima. 15. Geometria Plana. Polígonos.
Área e Perímetro dos Polígonos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ – PROCESSO SELETIVO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro. 2.
Normas Gerais de Circulação e Conduta. 3. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e
Dispositivos Auxiliares. 4. Infrações e Penalidades. 5. Direção Defensiva: Noções de
Segurança Individual e Coletiva. 6. Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito. 7. Primeiros
Socorros: Procedimentos Emergenciais. 8. Conhecimentos Básicos da Mecânica e Eletricidade
Veicular.
CARGO: RECREADOR DE CRECHE

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos. 2. Gêneros e tipos de texto.3.
Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase. 4. Estrutura e
formação de palavras. 5. Classes de palavras, flexão e emprego. 6. Sintaxe: frase e oração; termos da
oração. 7. Concordância nominal. 8. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação
e denotação. Figura de sintaxe, de pensamento e de linguagem. 9. Fonética: letra e fonema. 10.
Pontuação.
MATEMÁTICA: 1. Números: naturais, inteiros e racionais, números primos, dizimas periódicas e não
periódicas, números decimais. 2. Conjuntos: conjuntos numéricos; operações entre conjuntos;
subconjunto e a relação de inclusão. 3. Múltiplos, MMC e MDC. 4. Fração numérica e literal. 5. Fatoração.
6. Potenciação. 7. Racionalização. 8. Monômios Polinômios e Álgebras. 9. Equação e inequação do 1º
grau. 10. Sistema de equações do 1º grau. 11. Sistema decimal de medida. 12. Regra de três,
proporcionalidade, porcentagem e juros simples. 13. Média aritmética. 14. Problemas envolvendo todos
os assuntos acima. 15. Geometria Plana. Polígonos. Área e Perímetro dos Polígonos.
CONHECIMENTOS GERAIS: O Município de Ipirá: Aspectos Históricos e Econômicos, Emancipação
Política, Administração Municipal, Poder Legislativo e Executivo, Personalidades do Município
Localização, Limites, Recursos Naturais, Clima, Relevo, Vegetação, Ocorrências Minerais, Bacia
Hidrográfica, Agricultura e Pecuária e Manifestações Religiosas e Folclóricas.
A Bahia:Localização, Aspectos Históricos e Econômicos, Limites, Política, Relevo, Vegetação, Clima,
Recursos Naturais, Bacia Hidrográfica, Folclore, Festas Religiosas, Turismo, Agricultura, Pecuária, e
Indústria, Fatos marcantes dos últimos dois anos.
O Brasil: Conhecimentos relacionados com a realidade brasileira, envolvendo desigualdades sociais,
cultura, educação, saúde e meio ambiente. Assuntos de interesse geral amplamente veiculado, no último
biênio, pela imprensa falada ou escrita de circulação internacional, nacional ou local - rádio, televisão,
jornais, e/ou revistas.
CARGO: MAQUEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos. 2. Gêneros e tipos de texto.3. Ortografia:
divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase. 4. Estrutura e formação de
palavras. 5. Classes de palavras, flexão e emprego. 6. Sintaxe: frase e oração; termos da oração. 7.
Concordância nominal. 8. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e
denotação. Figura de sintaxe, de pensamento e de linguagem. 9. Fonética: letra e fonema. 10.
Pontuação.
MATEMÁTICA: 1. Números: naturais, inteiros e racionais, números primos, dizimas periódicas e não
periódicas, números decimais. 2. Conjuntos: conjuntos numéricos; operações entre conjuntos;
subconjunto e a relação de inclusão. 3. Múltiplos, MMC e MDC. 4. Fração numérica e literal. 5. Fatoração.
6. Potenciação. 7. Racionalização. 8. Monômios Polinômios e Álgebras. 9. Equação e inequação do 1º
grau. 10. Sistema de equações do 1º grau. 11. Sistema decimal de medida. 12. Regra de três,
proporcionalidade, porcentagem e juros simples. 13. Média aritmética. 14. Problemas envolvendo todos
os assuntos acima. 15. Geometria Plana. Polígonos. Área e Perímetro dos Polígonos.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Relacionamento Interpessoal com a equipe e usuários
(acolhimento). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Segurança e conforto no transporte do paciente. Protocolos de transportes
do paciente de acordo com os cuidados requeridos pela situação. Ética profissional. Biossegurança e
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI).
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CARGOS: AUX. OPERACIONAL DE COZINHA HOSPITALAR, AUX. OPERACIONAL DE

LAVANDERIA HOSPITALAR, AUX. OPERACIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, ASG
LIMPEZA, ASG PORTEIRO E MERENDEIRA.
LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto, Ortografia oficial, Acentuação
gráfica, Classes de palavras, Flexão de palavras, Estrutura e formação das palavras, Separação Silábica,
Vocabulário, Singular, Plural, Gênero (masculino e feminino), Frase, Pontuação, Sinônimos e Antônimos,
Pronomes Pessoais, Substantivos, Adjetivos e Verbos.
MATEMÁTICA: Conjuntos, conjuntos dos Números Naturais e Inteiros, Subconjuntos; Problemas
envolvendo as Quatro Operações; Expressões Numéricas; Múltiplos e Divisões, MMC, MDC; Frações,
Tipos e Operações com Frações; Sistema Métrico Decimal; Dobro e Triplo.
CONHECIMENTOS GERAIS: O Município de Ipirá: Aspectos Históricos e Econômicos, Emancipação
Política, Administração Municipal, Poder Legislativo e Executivo, Personalidades do Município
Localização, Limites, Recursos Naturais, Clima, Relevo, Vegetação, Ocorrências Minerais, Bacia
Hidrográfica, Agricultura e Pecuária e Manifestações Religiosas e Folclóricas.
A Bahia:Localização, Aspectos Históricos e Econômicos, Limites, Política, Relevo, Vegetação, Clima,
Recursos Naturais, Bacia Hidrográfica, Folclore, Festas Religiosas, Turismo, Agricultura, Pecuária, e
Indústria, Fatos marcantes dos últimos dois anos.
O Brasil: Conhecimentos relacionados com a realidade brasileira, envolvendo desigualdades sociais,
cultura, educação, saúde e meio ambiente. Assuntos de interesse geral amplamente veiculado, no último
biênio, pela imprensa falada ou escrita de circulação, nacional ou local - rádio, televisão, jornais, e/ou
revistas.
CARGO: COORDENADOR DO CRAS – NÍVEL SUPERIOR.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Plano de Ação e Regimento Interno do CRAS; Portaria nº 78 de 08 de abril de 2004; Decreto nº
5.085/2004; Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e sua aplicação
como política social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão social;
O trabalho em equipe interdisciplinar; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS); Constituição Federal/88 - artigos 6° ao 11º; Lei Federal 8.080 de
19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; Atribuições do Coordenador do
CRAS. Público alvo do CRAS

CARGO: COORDENADOR DO PAIF
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto e a relação de
inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim; Função quadrática; Função
modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função exponencial; Logaritmo. 6. Equação e
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Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e Polinômios; Álgebras. 8. Geometria
Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo retângulo. Área e Perímetro de polígonos.
9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10. Juros Simples. Porcentagem.11. Número
complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS: Sistema Único de Saúde: Conceitos, fundamentação legal,

princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de humanização do SUS.
Ética profissional.
O que é o PAIF, Objetivos, Público alvo, Atribuições do Coordenador do PAIF. Estatuto do Idoso e
Estatuto da Criança e do adolescente.

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 2.
Gêneros e tipos de textos. 3. Coerência e coesão textual. 4. Instrumentos de coesão textual. 5. Valor
semântico e emprego de conectivos. 6. O sistema ortográfico do português: emprego de letras;
acentuação gráfica e sinais diacríticos. 7. Emprego dos sinais de pontuação. 8. Emprego dos pronomes
pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento) possessivo, do indefinido, demonstrativo e relativo. 9.
Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 10. Flexão nominal de
gênero e número. 11. Flexão verbal. 12. Valores da coordenação e da subordinação. 13. Sintaxe de
concordância. 14. Sintaxe de regência. 15. Emprego do sinal indicativo da crase. 16. Sintaxe de
colocação. 17. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 18. Estilística: figuras sintáticas, semânticas
e fonológicas. 19. Níveis de língua e funções da linguagem.
MATEMÁTICA: 1. Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos;
subconjunto e a relação de inclusão; conjunto das partes dizima periódico. 2. Funções. Função afim;
Função quadrática; Função modular; 3. Problemas com equações. 4. Potenciação. 5. Função
exponencial; Logaritmo. 6. Equação e Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. 7. Monômios e
Polinômios; Álgebras. 8. Geometria Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo
retângulo. Área e Perímetro de polígonos. 9. Problemas envolvendo sistema decimal de medida. 10.
Juros Simples. Porcentagem. 11. Número complexo. 12. Média aritmética e ponderada.
CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS: Sistema Único de Saúde: Conceitos, fundamentação legal,

princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de humanização do SUS.
Ética profissional.
O que é o Programa Bolsa Família; Objetivos; Público alvo: Atribuições do Coordenador do Bolsa
Família.

