ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NIVEL SUPERIOR
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto,
contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia; A
Língua: norma culta e variedades lingüísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia,
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia,
homonímia, paronímia; polissemia e ambigüidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de
palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes,
conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação.
CONHECIMENTOS LOCAIS
BIBLIOGRAFIA:
“MASCATE DE SONHOS – Memórias de uma Quissamaense”
Autor: Helianna Barcellos de Oliveira
LEGISLAÇÃO para: Fiscal do Meio Ambiente, Agente Educação Ambiental, PNS Analista de
Sistemas, PNS Arquitetura, PNS Assistente Jurídico, PNS Contabilidade, PNS Engenheiro
Agrônoma, PNS Engenharia Civil, PNS Engenharia Florestal, PNS Procurador Municipal.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (LOM) ATUALIZADA.
LEGISLAÇÃO para: Fiscal do Meio Ambiente, Agente Educação Ambiental, PNS Arquitetura, PNS
Engenheiro Agrônoma, PNS Engenharia Civil, PNS Engenharia Florestal.
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2003 EM 11 DE DESEMBRO 2003.
LEI COMPLEMENTAR N° 002/2006 EM 13 DE NOVEMBRO DE 2006.
LEI COMPLEMENTAR N° 003 /2012 DE09 DE JULHO DE 2012.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA: Psicopedagogia e PNS em Educação Física
Conhecimentos sobre a legislação nacional em vigor relacionada à educação. Conhecimentos sobre os
Referenciais Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental
e Ensino Médio. Educação Inclusiva. EJA. Direitos e Deveres da criança e do adolescente. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/96 atualizada. Leis que alteram a LDB 9394/96
atualizadas. Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
atualizado. Leis que alteram a Lei 8069/1990 atualizadas. Pareceres do Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Básica - CNE/CEB; LDB 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
atualizada; Leis que alteram a LDB 9394/96. Atualizadas; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA Lei nº 8.069, de 13.07.1990 atualizada; Leis que alteram a Lei nº 8.069, atualizada; Referenciais
Curriculares Nacionais para Educação Infantil e primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental;
Parecer CNE/CEB n.° 04/98- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB n.°
11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos; Parecer CNE/CEB n.°
17/2001 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial; Parecer CNE/CEB Nº
29/2006 Reexame do Parecer CNE/CEB nº 36/2004, que aprecia a Indicação CNE/CEB nº 3/2004,
propondo a reformulação da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação de Jovens e Adultos; Parecer CNE/CEB Nº 02/2007 Parecer quanto à abrangência das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Parecer CNE/CEB Nº 04/2008 Orientação sobre os três anos
iniciais do Ensino Fundamental de nove anos; Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 Revisão das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Parecer CNE/CEB Nº 22/2009 Diretrizes Operacionais
para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Parecer CNE/CEB Nº 07/2010 Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Parecer CNE/CEB Nº 08/2010 Estabelece
normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos
de qualidade de ensino para a Educação Básica pública; Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Parecer CNE/CEB Nº 14/2011

Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de
itinerância.
SÁUDE PÚBLICA PARA: PNS Enfermagem PSF, PNS Enfermagem, PNS Engenharia Sanitária, PNS
Farmácia, PNS Fisioterapia, PNS Fonoaudiologia, PNS Gineco-Obstetra, PNS Medicina Psiquiatra,
PNS, PNS Gineco-Obstetra, Medicina Pediátrica, PNS Médico PSF, PNS Medicina Socorrista, PNS
Médico Visitador Clínico, PNS Nutrição, PNS Psicologia, PNS Serviço Social, PNS Terapia
Ocupacional, PNS Medicina Veterinária.
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
DECRETO Nº 7508, DE 28 DE JUNHO DE 2011.
LEI COMPLEMENTAR 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NIVEL SUPERIOR
FISCAL DO MEIO AMBIENTE: Ciclos biogeoquímicos. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de
emissões, proteção da atmosfera, poluição sonora. Saneamento Básico. Qualidade da água, poluição
hídrica (superficial e subterrânea) e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou
reuso. Manejo de Bacias Hidrográficas (incluindo projetos de barragens de terra, canais, sistemas de
recalque e reservatórios de água na área rural), Qualidade do solo e da água subterrânea.
Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e substâncias perigosas. Caracterização, recuperação,
remediação e restauração de áreas impactadas e degradadas. Noções de bio e fitorremediação de áreas
contaminadas. Destruição da Camada de Ozônio, Chuva Ácida, Inversão Térmica, Smog, Aquecimento
global e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL; Legislação Federal, Estadual e Municipal
aplicada ao controle e fiscalização ambiental: Política Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Resoluções do CONAMA. Lei de Crimes Ambientais, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Zoneamento
Ecológico Econômico. Plano Diretor. Lei Orgânica do Município. Planejamento ambiental, planejamento
territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Noções de economia ambiental: Benefícios da política
ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável.
Programa Mais Ambiente. Sistema de Gestão e Licenciamento Ambiental: Sistema de gestão e auditoria
ambiental conforme a NBR-ISO 14.001 e NBR-ISO 19011; Processos de licenciamento ambiental: etapas
do licenciamento, legislação pertinente e esferas de competência. Noções de Microbiologia e de
Classificação Botânica e Zoológica de organismos. Ecologia geral; Ecologia de populações e
comunidades; Características e importância dos ecossistemas brasileiros; Biodiversidade e
desenvolvimento sustentável. Noções de Estatística; Biogeografia; Educação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável. Agenda 21 e Conservação de recursos naturais; Sistema Nacional de
Unidades de Conservação; Gestão e manejo de Unidades de Conservação; Convenções internacionais
voltadas à proteção de espécies das quais o Brasil é signatário: Convenção da Biodiversidade;
Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Fauna e Flora em Perigo de Extinção
(CITES); Livro Vermelho do IBAMA das Espécies Ameaçadas de Extinção. Bioinvasão. Noções de
Aquicultura; Noções de Agroecologia, Silvicultura (aspectos econômicos e técnicas de produção) e
Manejo Florestal Sustentável; Projetos de florestamento e reflorestamento; Noções gerais de economia
ambiental; Elaboração, avaliação e seleção de projetos socioambientais. Poluição Ambiental e Manejo de
Áreas Impactadas: Aspectos e impactos ambientais da indústria do petróleo e biocombustíveis; Princípios
e técnicas de Caracterização e Monitoramento Ambiental; Técnicas de coleta e preparo de amostras de
solo e água; Biomonitoramento; Espécies bioindicadoras; Noções de Ecotoxicologia; Noções de Geologia
e Pedologia: física do solo, gênese do solo, morfologia do solo, domínios pedológicos brasileiros,
capacidade de uso da terra e conservação de solos. Noções de Química Geral e Ambiental; Noções de
Hidrogeologia; Noções de Geografia/Cartografia; Noções de Hidrologia; Noções de Limnologia; Noções
de Meteorologia e Climatologia; Meio ambiente, sociedade e noções de Sociologia e de Antropologia.
Avaliação de Impactos Ambientais e valoração de danos ambientais. Medidas compensatórias e
mitigadoras de impactos ambientais. Políticas públicas ambientais: instrumentos de comando e controle,
princípios legais (poluidor-pagador, precaução e usuário pagador), Avaliação Ambiental Estratégica e
Instrumentos Econômicos de Incentivo à Conservação (ICMS ecológico, cobrança pelo uso da água, etc).
AGENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Educação Ambiental: Conceito de educação ambiental, princípios,
objetivos, educação ambiental não formal, execução da Política Nacional de Educação Ambiental e
Competências do Órgão Gestor. Antecedentes, diretrizes, princípios, objetivos e linhas de ação da
Educação Ambiental. Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global. Agenda 21 brasileira: conceitos e objetivos; Agenda 21 local: metodologia de implementação;
Atribuições da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 Brasileira - CPDS.
Responsabilidade Socioambiental e Gestão de Conflitos Socioambientais: Conceitos, objetivos e eixos
temáticos da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. Cidadania e consumo sustentável.
Mediação de conflitos socioambientais. Economia do Meio Ambiente: Instrumentos econômicos para a
proteção ambiental. Contabilidade e valoração econômica dos recursos naturais e remuneração dos

serviços ambientais. Desenvolvimento de ecomercados e negócios sustentáveis. Incentivos fiscais,
tributários e creditícios. Contas ambientais. Ecoeficiência e produção sustentável. Avaliação Ambiental:
Meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Política Nacional de Meio Ambiente. Sistema Nacional
de Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos.
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Lei de Crimes Ambientais. Lei
Orgânica do Município. Estatuto das Cidades. Avaliação Ambiental Estratégica. Avaliação Ambiental
Integrada de Bacia. Gestão e planejamento ambiental territorial. Ordenamento territorial. Planejamento
ambiental e políticas públicas. Interfaces da avaliação de impacto ambiental com o patrimônio histórico e
cultural. Novo Código Florestal. Avaliação dos impactos ambientais nos ciclos produtivos dos
biocombustíveis. Impactos ambientais da agroindústria da cana-de-açúcar. Produção mais limpa em
cadeias produtivas. Ordenamento Territorial: Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Zoneamento
Agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE cana). Qualidade Ambiental: Políticas públicas e desenvolvimento
sustentável. Gestão ambiental, Gestão de resíduos sólidos. Convenção da Basiléia. Convenção de
Estocolmo. Convenção de Roterdã. Protocolo de Kyoto. Protocolo de Montreal. Recuperação e
Remediação ambiental de áreas contaminadas. Poluição de solo, água e ar. Procedimentos para a
avaliação do potencial de periculosidade ambiental de agrotóxicos e afins. Avaliação de riscos e impactos
ambientais. Licenciamento Ambiental. Gestão Ambiental Urbana: Vigilância Ambiental em Saúde (controle
de vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da água destinada ao consumo
humano, qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos
perigosos). Saneamento básico. Estudos de concepção, levantamentos técnicos, diagnósticos ou
relatórios técnicos preliminares referentes à implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas.
Planos diretores e planos de saneamento participativos. Projetos e obras de saneamento integrado em
assentamentos precários, abrangendo abastecimento de água; coleta, tratamento e destinação final de
esgoto; coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; drenagem; contenção de encostas e
reassentamento de moradias. Tratamento de água, esgotos e resíduos sólidos urbanos. Sistemas,
métodos e processos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de
águas pluviais urbanas. Sistemas, métodos e processos de saneamento urbano e saneamento rural.
Política e Ações de Conservação Sustentável da Biodiversidade (terrestre e aquática): Conservação de
zonas úmidas (pântano, charco, turfa, água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, recifes de
coral, manguezais). Conservação de ecossistemas florestais, costeiros e marinhos. Importância da
disponibilidade de informações sobre o estado de conservação das espécies aquáticas ameaçadas de
extinção para a elaboração de planos de ação para a conservação das mesmas. Áreas Protegidas e
Biodiversidade: Etapas do processo de criação de unidades de conservação. Principais políticas para
implementação e gestão de unidades de conservação. Usos permitidos nas diferentes categorias de UC.
Papel das unidades de conservação no desenvolvimento local. Concessão de serviços (turismo,
aproveitamento hídrico). Normas para regularização fundiária; pagamento por serviços ambientais;
importância dos mosaicos e corredores ecológicos na conservação dos ecossistemas. Sítios do
patrimônio mundial natural. Sítios RAMSAR. Mecanismos de sustentabilidade financeira do SNUC.
Etapas do processo de compensação ambiental. Uso Sustentável dos Recursos Naturais (Inclusive
recursos pesqueiros): Gestão compartilhada de recursos pesqueiros. Medidas de ordenamento pesqueiro.
Áreas de exclusão de pesca como instrumento de gestão pesqueira.
PNS ANALISTA DE SISTEMAS: - Introdução à Lógica: fórmulas proporcionais; operações e relações
proporcionais; álgebra de boole; regras de inferência; Princípio aditivo e multiplicativo. II - Sistemas
operacionais: estudo dos sistemas operacionais; programação concorrente; o núcleo; os gerentes
(processador, de memória, de dispositivos, de informação); processos e threads; deadlock; entrada/saída;
sistemas de arquivos; RAID; gerenciamento de memória; características dos sistemas operacionais Linux
e Windows. Conhecimentos sobre Microsoft Office 2003, 2007 e 2010, e LibreOffice 4.1. III - Arquitetura
de Computadores: - Organização de sistemas de computadores; Representação de dados; Mudança de
base; Arquitetura de processadores; Organização da CPU; Risc e CISC; Memória primária e secundária;
Os níveis: lógico digital, da microarquitetura, de arquitetura do conjunto de instrução, de máquina de
sistema operacional e de linguagem de montagem. Arquiteturas de sistemas distribuídos: SMP e MPP;
Conceitos básicos de computação em aglomerados (Cluster) e de computação em grades (Grids);
Balanceamento de carga. IV - Análise e projeto de sistemas: análise estruturada; modelagem funcional;
modelagem dinâmica; modelagem de dados; diagramas de fluxo de dados; dicionários de dados;
diagramas de entidade relacionamento; Análise e projeto orientado a objetos com notação UML (Unified
Modeling Language): conceitos gerais; diagrama de casos de uso; diagrama de classes; diagrama de
estados; projeto de interfaces; uso/conceitos de ferramentas de suporte à análise e projetos orientados a
objetos. V - Programação: Algoritmos e estruturas de dados; Conceitos de orientação a objetos;
Depuração de código em Java; Noções de engenharia de software; Linguagem de marcação: HTML e
XML; Noções de programação em Java (J2EE, Servlets, JSP e EJB), PHP e ASP. VI - Banco de dados:
Arquitetura de um SGBD; Independência de dados; fundamentos; características, componentes e
funcionalidades; Normalização; Modelagem entidade-relacionamento; Gatilhos (triggers) e Procedimentos
(Stored procedures); Gerência de desempenho; Terminologia; Linguagem – ANSI SQL. VII - Engenharia

de software: Princípios de Engenharia de Software; ciclo de vida; metodologias e técnicas de estimação;
projeto de software; planejamento; métricas; análise de requisitos; Capability Maturity Model versão 1.2;
qualidade; teste de Software. VIII - Data Warehouse: Processo de construção; modelagem dimensional;
esquema estrela; tabelas fatos e dimensões; OLTP, OLAP, MOLAP, ROLAP e HOLAP; Operações OLAP.
IX - Estrutura de dados: Listas encadeadas e duplamente encadeadas; Pilhas; Vetores e matrizes;
Estruturas em árvores: árvores binárias e árvores balanceadas (B-trees); Listas invertidas; Métodos de
acesso; Métodos de ordenação, pesquisa e hashing. X - Redes de computadores: protocolos, serviços e
conceitos de Internet; LAN, MAN e WAN; arquitetura e topologias; modelo de referência OSI e TCP/IP;
equipamentos de rede e ligações inter-redes. XI - Segurança da informação: Conceitos gerais; Firewall,
Proxy, VPN; Criptografia clássica e moderna; Message Digest (HASH); Protocolos; Assinatura e
certificados digitais; PKI. XII - Gerenciamento de Serviços de TI: Conceitos da biblioteca ITIL; Suporte ao
serviço e entrega do serviço. XIII - Gerenciamento de projetos: Estrutura do gerenciamento de projetos;
ciclo de vida e organização do projeto; processos de gerenciamento de projetos; áreas de conhecimento
em gerenciamento de projetos; ferramentas e técnicas de apoio ao gerenciamento de projetos. XIV Software Público Brasileiro (Licença Pública de Marca). Legislação Federal aplicável a tecnologia da
informação (lei 9.609/1998, lei 9.610/1998, lei 12.735/2012, lei 12.737/2012, decreto 7.962/2013 e decreto
8.135/2013). XV - Perícia forense aplicada a informática. XVI – Tecnologias mobile. Mídias e Redes
Sociais. Mecanismos de busca e Marketing de busca na Internet.
PNS EM ARQUITETURA: Materiais e Técnicas de Construção; Sistemas Construtivos; Técnicas
Retrospectivas; Resistência dos Materiais; Estruturas: Sistemas Estruturais de Concreto e Metálicos;
Fundações; Planejamento e Orçamento de Obra; Topografia; Instalações (Elétricas, Hidráulicas, Gás,
Águas Pluviais); Conforto Térmico: Desempenho de Materiais e Ventilação Natural; Acústica
Arquitetônica; Iluminação Natural e Artificial; Eficiência Energética e Automação Predial; Linguagem e
metodologia do projeto de arquitetura; Domínios Público e Privado; Aspectos Psico-sociais do Meio
Ambiente; (Uso Ambiental); Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na arquitetura;
Desenvolvimento Sustentável pelo Projeto de Arquitetura; Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado
na Paisagem Urbana; Programa de necessidades físicas das atividades e dimensionamento básico;
Layout; Ergonomia; Fundamentos para Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e de Outros com
Mobilidade Reduzida; Elementos de Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos;
Conhecimentos em computação gráfica aplicados à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e
comunicação visual; Sítio Natural; Paisagismo; Estrutura Urbana; Zoneamento e Diversidade; Densidade
Urbana; Tráfego e Hierarquia Viária; Imagem Urbana; Uso e Ocupação do Solo; Legislação Urbanística;
Legislação ambiental e urbanística, estadual e federal: Estatuto da Cidade - diretrizes gerais da política
urbana - Lei n.°10.257, de 10/07/2001 e Lei Federal n.° 6.766/79.; Mercado Imobiliário e Política de
Distribuição dos Usos Urbanos; Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e paisagismo
(Agenda 21).
PNS ASSISTENTE JURÍDICO: DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública: princípios básicos.
Organização. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de
polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; delegação: concessão, permissão
e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação. Organização administrativa:administração direta e indireta; centralizada e
descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências
reguladoras e executivas; Órgãos públicos. Licitação e Contratos – Lei n 8666/93 e suas alterações. Lei n.
10.520/2002. Lei Complementar n 123. Contratos administrativos: execução dos contratos; princípios;
teoria do fato do príncipe e da imprevisão; extinção do contrato. Convênios administrativos e Consórcios
Públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores públicos: cargo, emprego e
função pública. Processo administrativo (Lei 9.784/99): das disposições gerais; dos direitos e deveres dos
administrados. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial;
controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei n. 8.429/92: das disposições gerais; dos atos de
improbidade administrativa. Bens Públicos. Os Tribunais de Contas. TCU. TCE/RJ. Serviços públicos.
Concessão, permissão, autorização e delegação. Serviços delegados. Convênios e consórcios. Conceito
de serviço público. Caracteres jurídicos. Classificação e garantias. Usuário do serviço público: direitos e
obrigações. Prestação de serviços públicos: princípios. Concessão. Natureza jurídica: contrato de
concessão, características, requisitos, licitação, obrigações das partes, mutabilidade, política tarifária,
autorização legal, cláusulas essenciais, prazos, extinção. Encargos do concedente. Encargos do
concessionário. Intervenção. Reversão. Controle. Permissão e autorização. Parcerias público-privadas
(Lei no 11.079/2004. Intervenção do Estado na propriedade. Responsabilidade civil do estado. Estatuto
das Cidades (Lei no 10.257/2001). DIREITO CONSTITUCIONAL: constituição da República Federativa
do Brasil. Controle de constitucionalidade. Inconstitucionalidade: normas constitucionais e
inconstitucionais.Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Direitos e
garantias individuais e coletivos. Princípios Constitucionais relativos a administração pública. Habeas
corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Direitos sociais e sua
efetivação. Princípios constitucionais do trabalho. competência Estadual, Federal e Municipal.
Competência concorrente e privativa. Administração pública: princípios constitucionais. Servidores

públicos: princípios constitucionais. Poder Legislativo: organização; atribuições; processo legislativo.
Poder Executivo. Ministério Público: princípios constitucionais. Limitações constitucionais do poder de
tributar. Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais. Princípios constitucionais da ordem
econômica e financeira. Meio ambiente. Interesses difusos e coletivos. DIREITO CIVIL: Doutrina: conceito
de lei; vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e interpretação da lei. Lei de
Introdução ao Código Civil. Código Civil: Das Pessoas: Pessoas Naturais. Pessoas Jurídicas: de direito
público e de direito privado. Domicílio Civil. Dos contratos em geral. Responsabilidade Civil. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da
ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição
das partes e procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição,
nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da
competência: em razão do valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações de
competência e declaração de incompetência. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da
comunicação dos atos. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento;
dos procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e
indeferimento. Da resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Lei de Execução
Fiscal. Ação civil pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: O Estado e o poder de tributar. Direito tributário:
conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Normas gerais de direito
tributário. Norma tributária: espécies. Vigência e aplicação; interpretação e integração; natureza.
Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo;
solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário: conceito; natureza; lançamento;
revisão, suspensão, extinção e exclusão; prescrição e decadência; repetição do indébito.
Responsabilidade tributária. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e
sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. Garantias e privilégios
do crédito tributário. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais. Limitações do poder de tributar.
Impostos da União. Impostos dos estados e do Distrito Federal. Impostos dos municípios. Repartição das
receitas tributárias. Dívida ativa e certidões negativas. LC n. 116/2003 e LC n. 123/2006. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO: Seguridade: natureza, fontes e princípios. Eficácia e interpretação das normas de
seguridade. Seguridade na Constituição Federal. Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
Objetivos. DIREITO FINANCEIRO: Normas constitucionais sobre direito financeiro. Lei n. 4.320/64 e LC n.
101/2000.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL: Direito Penal: A norma penal: conceito,
características, conteúdo, classificações e validade. Aplicação da lei penal: princípio da legalidade; lei
penal no tempo; lei penal no espaço; imunidades. Delito: conceito; elementos; sujeito ativo e passivo;
objeto material e objeto jurídico; concurso de agentes; classificações dos delitos; tentativa e crime
consumado. Antijuridicidade: conceito; características; causas de exclusão da antijuridicidade.
Culpabilidade: conceito; elementos; causas de exclusão da culpabilidade; dolo (conceito, elementos e
espécies);culpa (conceito, elementos, fundamentos e modalidades). Extinção da punibilidade. Código
Penal. crimes contra a fé pública (Título X). crimes contra a Administração Pública (Título XI). Crimes
contra as finanças públicas. Crimes contra a ordem tributária. Crimes previstos na Lei Geral de Licitações
(Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações). Crimes de responsabilidade (Lei no 1.079/50 e alterações e
Decreto-Lei n° 201/67 e alterações). Crime de responsabilidade fiscal (Lei Federal n° 10.028/00 e
alterações). Código de obras do Município; Código tributário do Município; Lei Orgânica do Município.
PNS EM CONTABILIDADE: 1 - Contabilidade Geral: Conceito, objeto, fins, campo de aplicação e
usuários. Métodos de Avaliação de Estoques, segundo a legislação societária e a legislação fiscal.
Estudos do Patrimônio: Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Equação Fundamental do
Patrimônio; Situações do Patrimônio Líquido Plano de Contas: Conta: Conceito, Débito, Crédito e Saldo;
Escrituração: Conceito e Métodos – lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas; Processo de Escrituração;
Escrituração de Operações Financeiras; Apuração do resultado do exercício: encerramento das contas
de resultado, contribuição social sobre o lucro e provisão para imposto de renda, participações; Livros de
escrituração: obrigatoriedade; funções e formas de escrituração; Balancete de Verificação;
Demonstrações Financeiras: obrigatoriedade e divulgação; Balanço Patrimonial: obrigatoriedade e
apresentação: conteúdo dos grupos e subgrupos; Classificação das Contas: Critérios de Classificação e
de Avaliação do Ativo, Passivo e Levantamento de Balanço de acordo com a Lei no. 6.404/76 e
alterações; Demonstração de Resultado do Exercício: Estrutura, características e elaboração de
acordo com a Lei. 6.404/76 e alterações; Apuração do Lucro Bruto, Operacional e Não Operacional;
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; Forma de Apresentação de acordo com a Lei
6.404/76 e alterações; Destinações do Lucro Líquido: Constituição de Reservas e Dividendos; Reservas
de capital e Reservas de Lucro: legal, estatutária e para contingências; Lucros Acumulados;
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos: Obrigatoriedade e Forma de apresentação de
acordo com a Lei 6.404/76 e alterações; Demonstração do Valor Adicionado: Obrigatoriedade e forma
de apresentação e acordo com a Lei 6.404/76 e alterações; Demonstração de Fluxo de Caixa:
Obrigatoriedade e forma de apresentação de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações; Princípios
Fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução
CFC no. 750/93). 2 - Contabilidade Pública: conceito, funções da contabilidade, campos de atuação e
abrangência. Regimes Contábeis: conceito, princípios, exercício financeiro, regimes existentes e regime
contábil adotado no Brasil. Processo de Planejamento Governamental: conceito, príncipios, conteúdo e

forma, forma de elaboração, orçamento público, plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, Portaria
SOF/STN nº 42, de 14.04.1999, D.O. de 15.04.1999. Créditos Adicionais: conceito, classificação,
autorização e abertura, vigência, fonte de recursos. Receita Pública: conceito, classificação, estágios e
Portaria nº 340, de 26.04.2006, da STN, DOU de 26.04.2006. Dívida Ativa: tributária, não tributária,
inscrição, cancelamento, recebimento e Portaria nº 564, de 27.10.2004, da STN, D.O.U de 08.11.2004.
Despesa Pública: conceito, classificação, estágios, Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, da
STN/SOF, D.O. de 07.05.2001. Restos a Pagar: processados, não processados, inscrição, pagamento e
cancelamento. Dívida Pública: Dívida Fundada e Dívida Flutuante. Patrimônio Público: conceito,
classificação, bens públicos e inventário na administração pública. Balanços Públicos: composição e
conteúdo dos balanços públicos, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, da
demonstração das variações patrimoniais. Noções Básicas sobre o Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI). Plano de Contas e Lançamentos Contábeis: conceito,
lançamentos típicos de receita (arrecadação, anulação, restituição, reclassificação e receita de alienação
de bens), da despesa (aquisição de material de consumo, material permanente, aquisição e construção
de bens imóveis, folha de pagamento, encargos patronais, prestação de serviços com e sem contrato), de
dívida ativa (inscrição, atualização, baixa e cancelamento) e da dívida passiva (inscrição, atualização,
amortização e cancelamento), e dos lançamentos de fatos contábeis independentes da execução
orçamentária. Lei de Responsabilidade Pública: Do Planejamento, da Receita Pública, da Despesa
Pública, da Dívida e do Endividamento, da Gestão Patrimonial, da Transparência, Controle e Fiscalização.
3- Auditoria: Auditoria Interna e Externa: funções e diferenças. Normas de Auditoria: Fraudes e erros.
Responsabilidade do Auditor e dos dirigentes da entidade. Normas relativas à pessoa do Auditor. Normas
relativas à execução do trabalho. Normas relativas ao parecer. Normas emanadas pela CVM – Comissão
de Valores Mobiliários, CFC – Conselho Federal de Contabilidade e IBRACON – Instituto Brasileiro dos
Auditores Independentes do Brasil e demais órgãos regulamentadores de auditoria. Ética profissional e
padrões de conduta. Normas Brasileiras para o exercício da Auditoria Interna: independência,
competência profissional, âmbito de trabalho, execução do trabalho e administração da área de auditoria
interna. Planejamento dos trabalhos. Execução dos trabalhos de auditoria: Programas de auditoria.
Papéis de Trabalho. Testes de Auditoria. Contingências. Amostragem estatística em auditoria. Avaliação
dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Eventos ou
transações subseqüentes. Revisão analítica. Relatórios. 4 – Legislação: Lei Federal 6.404 de 15 de
dezembro de 1976; Lei Federal 10.303, de 31 de outubro de 2001; Lei Federal 11.638, de 28 de
dezembro de 2007; Deliberação CVM no. 489, de 03 de outubro de 2005; Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006; Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964; Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993; Portaria SOF/STN nº 42, de 14.04.1999, D.O. de 15.04.1999; Portaria nº 340, de 26.04.2006, da
STN, DOU de 26.04.2006 e alterações; Portaria nº 564, de 27.10.2004, da STN, D.O.U de 08.11.2004;
Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, da STN/SOF, D.O. de 07.05.2001; Lei Complementar nº
101 de 04 de maio de 2000; Lei nº 6.404 de 31 de dezembro de 1976, com suas alterações e
atualizações. Constituição Federal de 1988, Resolução no. 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1993, Resolução 986/03 do Conselho federal
de Contabilidade; Resolução 678/1990 DO Conselho federal de Contabilidade, de 27 de agosto de 1991;
NBC T 11: Normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, Conselho Federal de
Contabilidade, aprovada pela Resolução CFC n.º 820, de 17 de dezembro de 1997 e alterações; NBC T
11.3 Papéis Trabalho Documentação Auditoria, aprovada pela Resolução CFC 1024/05, de 09 de maio de
2005; NBCT 11.4 – Planejamento de Auditoria, aprovada pela Resolução CFC 1035/05 de 22 de
setembro de 2005: NBC T 14 – Normas sobre a revisão externa de qualidade, nos trabalhos de auditoria
independente, aprovada pela Resolução CFC no. 910/01 de 12 de setembro de 2001; Instrução CVM Nº
308, de 14 de maio de 1999.
PNS EM EDUCAÇÃO FÍSICA: Educação Física Escolar; Metodologia e Didática no Ensino da Educação
Física; Educação Física Especial; Dificuldades de Aprendizagem; Educação Física e Sociedade;
Organização de Eventos Esportivos e Culturais; Aprendizagem e Desenvolvimento Motor; Lazer e
Educação; Fisiologia do Exercício.
PNS EM ENFERMAGEM Humanização da atenção e da gestão no SUS. Enfermagem na segurança do
paciente. Noções dos sistemas de informação do DATASUS: SIA, SIH, CNES. Fundamentos da Prática
de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico; Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE - legislação); Administração de medicamentos e preparo de soluções; Integridade da
pele e cuidados de feridas. Exercício Profissional de Enfermagem: Gestão de risco e segurança
hospitalar; legislação aplicada à Enfermagem. O papel do enfermeiro no gerenciamento de resíduos de
saúde. Documentação, registros e os sistemas de informação em saúde e em enfermagem. Ações de
prevenção primária e secundária de doenças e promoção da saúde. Assistência de enfermagem ao
cliente criança, adolescente, adulto e idoso, portador de afecção cardiovascular, respiratória, digestiva,
endócrina, renal, neurológica, hematológica e genito-urinária. Assistência de enfermagem a paciente
cirúrgico no pré-trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem a paciente em situação de urgência e
emergência; acolhimento com classificação de risco. Enfermagem em Saúde Pública. Epidemiologia;
Enfermagem em Psiquiatria; Política Nacional de Saúde Mental (legislação); Programa Nacional de
Imunização. Biossegurança; Norma Regulamentadora 32; Prevenção e Controle de Infecção. Central de

Esterilização. Política Nacional de Humanização. Gestão em Enfermagem; CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM. Resolução COFEN-358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados em
que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em:
<http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html >. BRASIL. Lei n. 7498 de 25 de junho
de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências.
Disponível em <http://novo.portalcofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html >;BRASIL.
Decreto n. 94.406/87. Regulamenta a Lei n.7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício
da enfermagem, e dá outras providências. Disponível em < http://novo.portalcofen.gov.br/decreto-n9440687_4173.html>; CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 311/2007. Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em <http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen3112007_4345.html >.BRASIL. Portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013. Redefine o Calendário
Nacional de vacinação, o Calendário Nacional de vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas
Nacionais
de vacinação,
em
todo
o
território
nacional.
Disponível
em:
<http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/119852-1498.html>.BRASIL.. Ministério do Trabalho e
Emprego. Norma Regulamentadora nº32 – Segurança e Saúde no trabalho em Serviços de Saúde.
Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>. BRASIL. Ministério
da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS:
Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério
da
Saúde,.
–
4.
ed.
–
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2010.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf;
Lei do acesso a informações nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; Processos de Enfermagem:
Anotações de Enfermagem; Carta do Direito dos direitos dos usuários da saúde, disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf
PNS EM ENFERMAGEM PSF: Política Nacional da Atenção Básica; Política Nacional de Promoção da
Saúde; Política Nacional de Humanização; Acolhimento e demanda espontânea; Fundamentos de
Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico; Administração de medicamentos e
preparo de soluções; Tratamento de feridas; Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE legislação). Indicadores Básicos de Saúde; Sistemas de Informação em Saúde; Epidemiologia e
Vigilância em Saúde; Redes de Atenção a Saúde; Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).
Educação Permanente em Saúde. Atenção domiciliar. Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT);
Hipertensão Arterial Sistêmica; Diabetes Mellitus; Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares e
Câncer. Saúde Mental - Legislação aplicada a Redes de Atenção Psicossocial e Centros de Atenção
Psicossocial; Exercício profissional de enfermagem: legislação aplicada à Enfermagem. Programa
Nacional de Imunização; Calendário Nacional de Vacinação (legislação – 2013); Doenças transmissíveis
e imunopreveníveis;
Sistema Único de Saúde; Biossegurança nos serviços de saúde; Norma
Regulamentadora 32. Saúde do adulto: Política Nacional: princípios e diretrizes; Saúde Sexual e
Reprodutiva. Saúde da Criança. Saúde do Adolescente e do Jovem. Saúde da Mulher. Saúde do Homem.
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Pessoas com necessidades especiais. Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Planejamento em Saúde.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN-358/2009. Dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em
ambientes, públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras
providências. Disponível em: <http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html >.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Lei
n. 10.216, de 6 de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: <
http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm >; BRASIL. Portaria nº 3.088, de 23 de
dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). Disponível em: http://www.aadom.org.br/myFiles/1362947024.pdf; Lei n. 7498 de
25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências.
Disponível
em
<http://novo.portalcofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de1986_4161.html >; BRASIL. Decreto n. 94.406/87. Regulamenta a Lei n.7498, de 25 de junho de 1986,
que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências.
Disponível em <
http://novo.portalcofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html>;
CONSELHO
FEDERAL
DE
ENFERMAGEM. Resolução COFEN 311/2007. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Disponível em <http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html; BRASIL. Ministério da
Saúde. Portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013. Redefine o Calendário Nacional de vacinação, o
Calendário Nacional de vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de vacinação, [...] em
todo o território nacional. Disponível em: <http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/119852-1498.html>;
BRASIL. Norma Regulamentadora nº32 – Segurança e Saúde no trabalho em Serviços de Saúde.
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm; BRASIL. Ministério da
Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília,
2008. Disponível em: < http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2008/PT-09-CONS.pdf>;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes /– 1. ed.,
2.
reimpr.
Brasília:
Editora
do
Ministério
da
Saúde,
2011.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf; BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização.
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do
SUS / Ministério da Saúde,. – 4. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf>.
Noções dos sistemas de informação do DATASUS: SAI, SIH, SIAB e outros; Política Nacional de Atenção
Básica
-PORTARIA
Nº
2.488,
DE
21
DE
OUTUBRO
DE
201,
disponível
em
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf ; Lei do acesso a informações nº 12.527 de 18
de novembro de 2011; Processos de Enfermagem: Anotações de Enfermagem; Carta do Direito dos
direitos
dos
usuários
da
saúde,
disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf
PNS EM ENGENHARIA AGRÔNOMA: Solos: Edafologia e pedogênese, características físicas, químicas
e físico-químicas dos solos. Avaliação do estado nutricional de plantas, Fixação de carbono e nitrogênio
pelos vegetais. -Fertilidade dos Solos: Avaliação da fertilidade dos solos; matéria orgânica; análise
química do solo; amostragem; recomendação e cálculo de adubações, acidez do solo e calagem - Manejo
e Conservação dos Solos: Erosão do solo e os fatores determinantes, mecanismos de erosão, práticas
conservacionistas e sistema de manejo do solo. Poluição do solo e da água. –Planejamento e
administração Rural: Noções gerais de administração; Cálculo de custos; - Economia Rural: A Fronteira
de Possibilidade de Produção; Lei da Oferta e Procura; O Tamanho das Propriedades. –Extensão rural:
Desenvolvimento da extensão rural; o pequeno produtor e a extensão rural; Unidades familiares na
produção rural; articulação pesquisa/extensão. – Entomologia Agrícola: Ecologia; métodos de controle
das pragas de lavouras. – Fitopatologia: Identificação e controle das principais doenças de culturas de
interesse econômico. – Irrigação e drenagem: Métodos de irrigação, Métodos de Drenagem, Infiltração de
água no solo; disponibilidade de água no solo; cálculo da água disponível; época de irrigação e turno de
regras; qualidade da água para irrigação. - Sementes: Características que afetam a qualidade das
sementes; formação das sementes na planta; germinação das sementes; dormência das sementes;
deterioração e vigor das sementes. – Zootecnia: Agrostologia; Produção animal; Nutrição animal,
Bovinocultura, Avicultura e Suinocultura – Mecanização Agrícola: Subsolagem, aração, gradagem,
pulverização. Regulagem e manutenção de máquinas e implementos agrícolas. -Princípios básicos de
genética e melhoramento vegetal. -Construções rurais: Construções rurais e suas instalações
complementares, Legislação Vigente. LEGISLAÇÃO: Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 – Novo
Código FlorestalLEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 – Lei da Mata Atlântica; Lei nº 11.105, de
24 de março de 2005. – lei de biossegurança.Lei n.º 7.802, de 12 de julho de 1989 – lei dos
agrotóxicos.Lei Federal 9974/00 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá
outras
providências.
Lei Federal 4074/02.Instrução Normativa n° 17 de 31 de maio de 2005, Resolução SEAAPI n° 581 de 02
de julho de 2004. Banana (Sigatoka Negra).Instrução Normativa Mapa nº 3, de 17 de Janeiro de 2006
(Febre Aftosa). Instrução Normativa nº 20, de 27 de Setembro de 2001 (Produção Integrada de Frutas).

PNS EM ENGENHEIRIA CIVIL: Planejamento de obras de construção civil: Engenharia de custos,
orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação
de materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Projeto e execução
de obras de construção civil: Topografia, terraplanagem, locação da obra, sondagem, instalações
provisórias, planejamento de canteiros de obras, proteção e segurança, depósito e armazenamento de
materiais, equipamentos e ferramentas, Fundações, Escavações, Escoramentos, Estruturas metálicas, de
madeira e de concreto, forma, armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-fabricadas, Controle
tecnológico: controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira,
materiais cerâmicos, vidro, etc.). Controle de execução de obras e serviços; Argamassas, Instalações
prediais, Alvenaria e revestimentos, Esquadrias, Cobertura, Pisos, Impermeabilização, Segurança e
higiene do trabalho, Ensaio de recebimento da obra. Patologia e Terapia das obras de construção
civil: Ensaios não Destrutivos. Materiais para construção civil: Aglomerantes: gesso, cal, cimento
portland; Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem, tecnologia do concreto; Aço; Madeira; Materiais
cerâmicos; Vidros; Tintas e Vernizes. Mecânica dos solos: Origem e formação dos solos; Índices
Físicos; Caracterização e propriedades dos solos; Pressões dos solos; Prospecção geotérmica;
Permeabilidade dos solos, percolação dos solos; Compactação dos solos, Compressibilidade dos solos,
adensamento nos solos, estimativa de recalques; Resistência ao cisalhamento dos solos; Empuxos de
terra, estruturas de arrimo, estabilidade de taludes, estabilidade das fundações superficiais e profundas;

Noções de barragens e açudes. Resistência dos materiais: Deformações; Teoria da elasticidade;
Análise de tensões; Tensões principais; Flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento e
flambagem. Análise estrutural: Esforços em uma seção: esforço normal, cortante, torção e momento
fletor; Relação entre esforços; Apoio e vínculos; Diagrama de esforços; Estudo das estruturas isostáticas,
esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios; Estudos das
estruturas hiperestáticas. Método dos esforços, métodos dos deslocamentos, processo de Cross e linhas
de influencia em estruturas hiperestáticas. Concreto armado: Características mecânicas e reológicas do
concreto; Tipos de aço para concreto armado, fabricação do aço características mecânicas, estados
limites, aderência, ancoragem e emendas em barra de aço; Estruturas Metálicas: Características
mecânicas; Cálculo e verficação de Barras submetidas à tração simples, compressão simples e flexão
simples. Estruturas de Madeira: Características mecânicas; dimensionamento a tração;
dimensionamento à compressão. Instalações prediais: Elétricas; Hidráulicas; Esgoto sanitário; Telefonia
e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimento, vácuo e água quente). Hidráulica
aplicada e hidrologia: Saneamento básico, Tratamento de água e esgoto, O ciclo hidrológico,
precipitação, infiltração, evaporação, previsão, propagação e controle de enchentes e inundações.
Engenharia pública: Fiscalização; Acompanhamento de aplicação de recursos (medições emissão de
fatura, etc); Documentação da obra: diário e documentos de legalização; Noções de planejamento e de
orçamento público; Elaboração de orçamento para obras de construção civil; Índice de atualização de
custos na construção civil; Avaliações: legislação e normas, metodologia, níveis de rigor, laudos de
avaliação; Licitações e contratos da Administração Pública (Lei*.666/93); Estradas e pavimentações
urbanas; Princípios de engenharia legal; Legislação específica para obras de construção civil, normas da
ABNT, noções da lei 10.257/01 - Estatuto da Cidade. Desenho técnico, Desenho Auxiliado por
Computador: AutoCAD 2009, 2010, 2011 e 2012. Código de obras do município.
PNS EM ENGENHARIA FLORESTAL: Legislação ambiental aplicada à área florestal. Ecossistemas.
Unidades de conservação. Água e sustentabilidade dos recursos hídricos. Arborização urbana. Produção
de mudas florestais de espécies nativas. Sementes florestais, produção e tecnologia. Implantação,
manutenção e operação de viveiros florestais. Silvicultura e implantação de florestas nativas. Manejo de
bacias hidrográficas. Recuperação de áreas degradadas e nascentes. Plano de manejo de unidades de
conservação. Manejo de florestas nativas. Inventário florestal. Estudos de impacto ambiental para área
florestal; BRASIL. Lei nº 6938/1981 e suas alterações e complementações: instituiu a Política Nacional do
Meio Ambiente; Lei nº 9985/2000 e suas alterações e complementações: institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza.; Lei nº 9.605/2008 e suas alterações e complementações:
instituiu a Lei de Crimes Ambientais; Lei nº 12.651/2012 e suas alterações e complementações: instituiu o
novo Código Florestal; CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resoluções números:
001/86; 237/97; 357/05; 396/08; 420/09; 430/11;
PNS EM ENGENHARIA SANITÁRIA: Abastecimento de água: previsão de população, consumo de água;
pesquisa de mananciais: qualidade, exames e análises das águas; captação d’água subterrânea e de
águas superficiais, água em subsuperfície, águas continentais no subsolo e de superfície estações de
bombeamento; adutoras; tratamento de água; reservatórios; redes de distribuição; rios, lagos mares e
construções associadas; erosões, assoreamentos e movimentos de massa. Sistemas de esgotos
sanitários: redes de esgotos sanitários, interceptores e emissários, estações elevatórias, lançamento de
efluentes hidráulicas de águas pluviais; bacias contribuintes; redes de escoamento; estruturas hidráulicas
singulares. Instalações prediais: água potável; esgotos; drenagem pluvial; controle de poluição; danos
ambientais; resíduos sólidos; resíduos de serviço de saúde; normas da ABNT aplicáveis; normas e
resoluções do CONAMA, do INEA, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e da FUNASA
aplicáveis; normas da ANVISA aplicáveis; Leis, Decretos e Portarias aplicáveis. Noções de saúde pública,
epidemiologia e saneamento. Sistemas de abastecimento de água. Controle de poluição da água.
Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuárias. Resíduos sólidos e limpeza pública.
Sistemas de drenagem urbana. Ruídos em edifícios, direito de vizinhança, responsabilidades do
construtor, indenização.
PNS EM FARMÁCIA: Farmacologia: Farmacocinética: Absorção, biodisponibilidade, distribuição,
biotransormação e eliminação de fármacos. Farmacodinâmica: Mecanismos de ação de fármacos.
Farmacologia da dor e inflamação. Princípios básicos da toxicologia, estudo toxicológico dos principais
medicamentos provocadores de intoxicações ( psicofármacos, analgésicos,antipirético, antiinflamatórios,
antieméticos, antihistamínicos, antitssígenos, broncodilatadores e descongestionantes nasais e
tratamento de intoxicações. Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso
central. Fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, reprodutor e
hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e antiparasitária. Vitaminas.
Farmacotécnica: Preparações de soluções, reagentes e de soluções volumétricas, diluição e mistura de
soluções, padronização de soluções. Cálculos e unidades utilizados na preparação de soluções.
Farmacopéias e formulários. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos,
drágeas e cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões e
aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas
farmacêuticas: supositórios, colírios e injetáveis. Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de

fármacos, estabilidade, preservação e aditivos utilizados em medicamentos. Boas Práticas de Fabricação
e controle de qualidade na produção de medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecção
hospitalar; uso racional de antibióticos terapêuticos e profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção.
Estrutura organizacional e funções da farmácia hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento,
manipulação, distribuição e informações sobre medicamentos. Estudo de utilização de medicamentos.
Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia antineoplásica e manipulação de outras misturas
intravenosas. Farmacovigilância. Farmacoepidemiologia, Biossegurança: equipamentos de proteção
individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial. Medicamentos genéricos. Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais. Atenção e Assistência Farmacêutica. Legislação/Assistência farmacêutica no SUS. Ética
Farmacêutica. Boas praticas de dispensação de medicamentos.
PNS EM FISIOTERAPIA: legislação creffito. anatomia e fisiologia humana geral. histologia,
neurofisiologia. biomecânica geral e cinesiologia. fisioterapia aplicada à: pediatria, neurologia, adulto e
pediátrica; á traumato-ortopedia; reumatologia; aparelho cardiorrespiratório ambulatorial e cti (adulto e
neonatal); ginecologia e obstetrícia, dermato-funcional . eletroterapia, termoterapia. fototerapia,
hidroterapia, cinesioterapia, osteopatia, recursos terapêuticos manuais, métodos de reeducação postural,
disfunções crânio-cervico-mandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia.Código de Ética.
PNS EM FONOAUDIOLOGIA: Código de ética; Audição: anatomofisiologia, desenvolvimento, avaliação e
diagnóstico audiológico, indicação, seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual,
processamento auditivo, audiologia educacional; Linguagem oral e escrita: anatomofisiologia, aquisição e
desenvolvimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da aquisição e desenvolvimento e
dos distúrbios neurológicos adquiridos da linguagem; Sistema miofuncional orofacial e cervical, Fala,
Fluência e Voz: anatomofisiologia, desenvolvimento, avaliação, diagnóstico e tratamento de seus
distúrbios; Promoção da saúde fonoaudiológica e prevenção dos distúrbios da comunicação humana;
Intervenção fonoaudiológica no ambiente hospitalar; Parecer Técnico.
PNS EM MEDICINA GINECO – OBSTETRA (20HS E 24HS): Anticoncepção, planejamento familiar,
infertilidade; - Doenças sexualmente transmissíveis; - Infecção das vias genitais; - Amenorréia; Hemorragia uterina disfuncional; - Dismenorreia e síndrome de tensão pré-menstrual; - Endometriose e
Adenomiose; - Síndrome dos ovários policísticos; - Menopausa; - Hiperandrogenismo; - Tuberculose
genital; - Incontinência urinária; - Ginecologia pediátrica e do adolescente; - Urgências ginecológicas; Patologias Ginecológicas benignas e malignas da mama, colo, uterino, corpo uterino, vulva, vagina e
ovários, Traumatismo genital. : Embriologia; - Assistência pré-natal; - Diagnóstico de gravidez;
Propedêutica da gravidez - Contratilidade uterina; - Estudo clínico e assistência ao parto; - Endocrinologia
da gravidez; - Trocas materno-ovulares; - Repercussões clínicas das adaptações do organismo materno; Drogas e gravidez; - Genética pré-natal; - Desenvolvimento e crescimento fetal; - Avaliação da vitalidade
fetal; - Prenhez ectópica; - Neoplasias trofoblásticas gestacionais; - Gestação de alto risco; - Doença
hemolítica perinatal; - Prematuridade; - Sofrimento fetal agudo; - Infecção puerperal; - Puerpério; Lactação. Patologia do puerpério (infecção puerperal, hemorragias e distúrbios da lactação). Doenças
intercorrentes do ciclo grávido-puerperal. Gravidez prolongada. Hemorragias da primeira e segunda
metade da gravidez. Patologia do sistema amniótico. Síndromes hipertensivas na gestação. Gemelidade.
Sofrimento fetal agudo. Tocurgia. Código de Ética.
PNS EM MEDICINA PSIQUIATRIA: Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Código de
Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do
Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na orientação; Psicofisiologia geral, Psicofarmacologia;
Neurobiologia do comportamento; A célula e a biologia do neurônio; Transmissão sináptica; As bases
neurais da cognição, percepção, movimento; Excitação, emoção e comportamento homeostase; O
desenvolvimento do sistema nervoso; Liguagem, pensamento, humor aprendizado e memória;
Psicoterapias; Socioterapias; Distúrbios: mentais orgânicos (agudos e crônicos); psiquiátricos associados
à epilepsia; psiquiátricos associados ao uso de substâncias psicoativas; do humor. Esquizofrenia.
Distúrbios: esquizotípicos, esquizofreniformes,esquizoafetivos e delirantes; somatoformes e dissociativos
(ou conversivos); ansiosos (de pânico, mistos de ansiedade e depressão etc.); transtornos de
personalidade e comportamentos em adultos; alimentares (anorexia e bulimia nervosa); do sono.
Deficiência mental. Emergências em psiquiatria. Suicídio e tentativa de suicídio. Tratamento biológico em
psiquiatria. Transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes. Delirium, demência e
transtornos amnésticos. Transtornos relacionados e substâncias Sexualidade humana Transtornos
alimentares, do sono e do controle de impulsos; Medicina Interna e Psiquiatria; Psiquiatria Infantil; A
Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas;
Emergências Psiquiátricas. Formas de Tratamento e sua Evolução Histórica; Abordagens Biológica,
psicológica e social dos Transtornos Mentais; História da Psiquiatria no Brasil e no Mundo. Lei
10.216/2001; Portaria 3.088/2011; Portaria 336/2002.

PNS EM MEDICINA PEDIÁTRICA: Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito;
Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico: a importância da anamnese, o
diagnóstico e a orientação; Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recém-nascido
(RN), cuidados com o RN normal e de baixo peso, principais características e morbidades mais comuns
do RN normal e do prematuro, triagem neonatal: “teste do pezinho”, “teste da orelhinha” (teste de
emissões otoacústicas), pesquisa do reflexo vermelho (triagem oftalmológica), desconforto respiratório,
distúrbios metabólicos, icterícia,; Atenção integral à criança em idade escolar: assistência individual e
ações coletivas na escola e na creche; Adolescência: principais necessidades e problemas de saúde;
Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente: conceitos de normalidade e distúrbios mais
comuns; Alimentação: aleitamento materno, necessidades nutricionais e higiene alimentar da criança e do
adolescente; Imunizações: imunização ativa [calendários e atualizações (Ministério da Saúde),
imunobiológicos especiais e centros de referência (CRIEs) e imunização passiva; Diarréia aguda e
crônica: aspectos epidemiológicos, etiologia, diagnóstico e tratamento; Importância e operacionalização
da terapia de reidratação oral; Doenças respiratórias: aspectos epidemiológicos, principais afecções da
criança e do adolescente; diagnóstico e terapêutica. Propostas de intervenção na morbimortalidade;
Acidentes: principais características da morbidade e mortalidade, diagnóstico e tratamento dos acidentes
mais freqüentes na infância e adolescência; Distrofias: desnutrição, disvitaminoses, anemias carenciais;
Aspectos sociais, Diagnósticos e tratamento; Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico;
Particularidades das doenças infecciosas e parasitárias na infância - Parasitoses intestinais: aspectos
epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e prevenção; doenças exantemáticas; hepatites; tuberculose
(aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, abordagem diagnóstica e terapêutica); algumas das
grandes endemias (dengue, esquistossomose, leptospirose e hanseníase); Síndrome da imunodeficiência
adquirida na infância: Prevenção: aspectos relacionados ao período gestacional, perinatal e ao lactente
jovem, definição e comunicação do diagnóstico (aspectos éticos e operacionais), aspectos éticos, clínicos
e psico-sociais, classificação, abordagem especial em puericultura, abordagem terapêutica, imunizações
e profilaxias; Problemas oftalmológicos mais comuns na infância; Afecções do dos rins e vias urinárias:
Infecções do Trato urinário, Glomerulonefrite Aguda e Síndrome Nefrótica; Insuficiência Cardíaca
Congestiva, Cardiopatias Congênitas, Endocardites, Miocardites e Pericardites; Choque; Hipotireoidismo
Congênito, Diabetes Melittus; Anemias Hemolíticas, Congulopatias e Púrpuras; Diagnóstico precoce das
neoplasias mais comuns da infância; Convulsões, meningites e encefalites; Dores recorrentes: cefaléia,
dor abdominal e dor em membros; Artrites e Artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na
infância e adolescência; Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnósticos
diferenciais na infância e adolescência; Afecções cirúrgicas mais comuns da criança e adolescência;
Afecções dermatológicas freqüentes no atendimento da criança e do adolescente; Problemas ortopédicos
mais comuns na infância e adolescência; Injúrias intencionais (violência) e não intencionais (acidentes):
Aspectos psico-sociais, éticos e jurídicos, diagnóstico e condutas; traumatismo crânio-encefálico (TCE);
Intoxicações exógenas; Declaração de Nascido Vivo.
PNS EM MÉDICO PSF: Abordagem da Família: Promoção à Saúde, Vacinação a Criança e no Adulto,
Como lidar com o Paciente Fora da Possibilidade de Terapeuta de Cura, Obesidade, Avaliação do Risco
Cardiovascular, Tabagismo, Tratamento de Alcoolismo, Dependência de Drogas. Antibioticoterapia; Sinais
e Sintomas mais freqüentes na Prática Clínica: Alterações da Pele da Criança e do Adulto, Alteração da
Cavidade Oral, Afecções, Ano-Rectais, Tontura e Vertigem, Cefaléia, Dor Precordial, Dores
Musculoesqueléticas, Afecções da Coluna Cervical, Lombalgia, Ombro, Dispepsia Funcional, Disúria e
Hematúria, Dor Pélvica, Prostatismo, Epistáxes, Hemorragia Digestiva, Principais problemas Oculares,
Síndrome de Olho Vermelho, Diarréia, Obstipação Intestinal, Transtornos Ansiosos, Depressão. Doenças
Infecciosas: AIDS, Dengue e Febre Amarela, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Esquistossomose,
Hanseníase, Hepatite a Vírus, Leptospirose, Malária, Parasitoses Intestinais, Tuberculose. Atenção à
Criança e o Adolescente:Semiologia Pediátrica, Crescimento Normal e Baixa Estatura, O
desenvolvimento Normal e os Sinais de Alerta, Dieta e Nutrição do Lactente, Icterícias, Distúrbio
Nutricional Calórico Protéico, Anemia, Raquitismo, Rinofaringites e Faringoamigdalites, Otites e Sinusites,
Asma, Chiado no Peito, Pneumonias Agudas, Regurgitações, Vômitos e Refluxo-Gastroesofágicos,
Diarréia Aguda e Persistente, Desidratação, Dores Recorrentes, Infecção Urinária, Glomerulenefrite
Difusa Aguda, Problemas de Saúde na Adolescência, Principais Problemas Ortopédicos na Criança.
Atenção ao Adulto: Hipertensão Arterial, Diabetes, Angina e Cuidados Pós-Infarto do Miocárdio, Acidente
Vascular Cerebral, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Insuficiência Arterial dos Membros, Doenças
Alérgicas, Rino-sinusites, Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Câncer de Pulmão, Doença da
Tireóide, Anemias, Artrite Reumatóide, Osteoartrose, Úlcera Péptica, Colecistite, Diverculite Aguda,
Síndrome do Intestino Irritável, Infecções do Trato Urinário em Adultos e Idosos, Litíase Urinária,
Eplepsia, Neuropatias Periféricas, Hérnias da Parede Abdominal, Queimaduras, Varizes dos Membros
Inferiores. Atenção ao Idoso: Avaliação clínica do Idoso, doença de Alzheimer, Incontinência Fecal,
Incontinência Urinária,Tremores e doenças de Parkinson, Alterações de Equilíbrio e Prevenção de
Quedas no Idoso. Atenção à Mulher: Alterações do Ciclo Menstrual, Climatério, Diagnóstico de Gravidez e
Contracepção, Anticoncepção na Adolescência, Doenças Benignas da Mama, Doença da Vulva e da
Vagina, Pré-natal da Adolescência, Pré-natal, Prevenção do Câncer Genital Feminino e da Mama,
Problemas mais Comuns na Gestação, Puerpério Normal e Aleitamento Materno. Aspectos
Metodológicos da Vigilância da Saúde. Vigilância Epidemiológica. Atenção primária. Envelhecimento e a

saúde da pessoa idosa. Noções dos sistemas de informação do DATASUS: SIA, SIH, SIAB e outros.
Código de Ética. Política Nacional de Atenção Básica -PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE
201, disponível em http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
PNS EM MEDICINA SOCORRISTA: Parada Cardiorrespiratória, arritimias cardíacas, insuficiência
coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, dissecção aórtica, emergências hipertensivas, choques.
SARA, oxigenoterapia, insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar. Cetoacidose diabética, coma
hiperosmolar, crise tireotóxica, insuficiência supra-renal. Infecção no hospedeiro imuno comprometido,
sepse, infecções hospitalares, endocardite infecciosa, meningites. Distúrbio hidroeletrolítico e ácido-base,
insuficiência renal aguda. Insuficiência hepática, pancreatite aguda, hemorragia digestiva alta e baixa,
abdome agudo. Distúrbios da hemostasia, indicações do uso do sangue e derivados. Comas, acidentes
vasculares encefálicos, estado de mal epilético. Sedação e analgesia. Gastroenterologia: doenças do
esôfago, doença péptica, câncer gástrico, síndrome disabsortiva, doenças inflamatórias do intestino,
câncer do cólon, hipertensão porta, diagnóstico diferencial das icterícias, cirrose hepática. Pneumologia:
asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, câncer do pulmão, doenças da
pleura.Reumatologia: diagnóstico diferencial das artrites, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico,
gota. Cardiologia: insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, cardiomiopatias.Hematologia: diagnóstico
diferencial das anemias, interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial das linfoadenopatias
e esplenomegalias. Neurologia: cefaléias, epilepsias, polineuropatias. Nefrologia: insuficiência renal
crônica, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, infecção urinaria. Endocrinologia: diabetes mellitus,
distúrbios da tireóide. Infectologia: Síndrome da imunodeficiência adquirida, febre de origem obscura,
doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, mononucleose infecciosa,
citomegalovirose, dengue, doença inflamatória pélvica, antibioticoterapia e drogas antivirais, Interpretação
dos exames complementares básicos e principais métodos de imagem, fundamentos da farmacologia e
terapêutica aplicada. Emergências cardiovasculares, emergências respiratórias, emergências renais,
emergências gastroenterológicas, emergências hematológicas, emergências metabólicas, emergências
oncológicas, emergências endócrinas, emergências neurológicas, emergências psiquiátricas,
emergências infecciosas, emergências cirúrgicas não traumáticas e traumáticas. Código de Ética.
PNS EM MÉDICO VISITADOR CLÍNICO: Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de
óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no
diagnóstico e na orientação; Fisiologia básica e dos sistemas; Farmacologia básica; Farmacologia geral;
Dor Fisiopatologia; Dor Torácica; Dor Abdominal; Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; Distúrbios da
Regulação Térmica; Calafrios e Febre; Dores Musculares, Espamos, Cãibras e Fraqueza Muscular; Tosse
e Hemoptise; Dispnéia e Edema Pulmonar; Edema; Cianose, Hipóxia e Policitemia; Hipertensão Arterial;
Síndrome de Choque; Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência
Coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia Cardíaca; Febre Reumática;
Endocardite Infecciosa; Micardiopatias e Miocardites; Infarto Agudo do Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada
Cardio-respiratória; Disfasia; Constipação Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; Aumento e Perda
de Peso; Hematêmese Melena; Hepatite Aguda e Crônica; Icterícia e Hpatomegalia; Cirrose; Distensão
Abdominal e Ascite; Coledocolitiase; Doenças do Pâncreas; Líquidos e Eletrólitos; Acidose e Alcalose;
Anemias; Hemorragia e Trombose; Biologia do Envelhecimento; Problema de Saúde do Idoso;
Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; Avaliação e Diagnóstico das
Doenças Infecciosas; Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; Doenças Sexualmente
Transmissíveis; Síndrome de Angustia Respiratória do Adulto; Estado de Mal Asmático; Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal Aguda;
Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias Urinárias; Lupus Eritematoso
Sistêmico; Artrite Reumatóide; Vasculites; Doença Articular Degenerativa; Artrite Infecciosa; Distúrbios da
Coagulação; Diabetes Mellitus; Doenças da Tireóide; Acidose Lático; Doenças Vasculares Cerebrais;
Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e
Encefalites; Coma; Doenças Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; Neoplasias; Moléstias Infecciosas;
Carências Nutricionais.
PNS EM NUTRIÇÃO: Ações de apoio matricial em alimentação e nutrição na saúde da família; Nutrição e
saúde coletiva. Alimentos funcionais. Aproveitamento de alimentos. Sistema de Vigilância Nutricional
(SISVAN). Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Programa Bolsa Família. Política nacional de
alimentação e nutrição (PNAN). Programas de Suplementação de micronutrientes na Atenção básica.
Promoção da alimentação saudável e Atividade Física. Bases científicas para o estabelecimento dos
requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. Avaliação nutricional, necessidades e
recomendações nutricionais na gestação, infância e adolescência. Amamentação e alimentação
complementar no primeiro ano de vida. Diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade e carências
nutricionais em todos os ciclos da vida. Métodos e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos.
Cuidado Nutricional de adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, dislipidemias,
diabetes mellitus, obesidade, hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, pneumopatias,
anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos: Sistemas de

controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e preparação de alimentos.
Legislação sanitária dos alimentos. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de
Nutrição e Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do
Trabalhador (PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional: Transição
epidemiológica, nutricional e alimentar no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e culturais dos
distúrbios alimentares e nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades: métodos, técnicas e
indicadores. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nutricionista: Formação, legislação e ética no
exercício profissional. Noções dos sistemas de informação do DATASUS: SISVAN, SIA, SIAB e outros.
Política Nacional de Humanização. Código de ética do nutricionista.
PNS PROCURADOR MUNICIPAL: Direito Constitucional: Constituição: conceito, conteúdo, estrutura e
classificação; interpretação e aplicação das normas constitucionais. 2) Poder constituinte; 2.1 - Emenda à
Constituição. 3) Hierarquia das normas jurídicas. 3.1 - Princípio da supremacia da Constituição. 3.2 Controle de constitucionalidade: difuso e concentrado. 4) Conceitos do Estado e de Nação. 4.1 Elementos constitutivos do Estado. 4.2 - Formas de Estado, Formas de Governo. 5) Organização do
Estado Brasileiro: divisão espacial do poder. 5.1 - Estado Federal. 5.2 - União. 5.3 - Estados Federados.
5.4 - Municípios: criação, competência e autonomia. 5.5 - Repartição de competências. 6) Sistema
Tributário Nacional. 7) Princípios gerais da administração pública. 7.1 - Servidores públicos. 8) Poder
Legislativo. 8.1 - Estrutura e funções. 8.2 - Organização, funcionamento atribuições. 8.3 - Processo
legislativo. 8.4 - Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 9) Poder Executivo: atribuições e
responsabilidades. 9.1 - Estrutura e funções. 9.2 - Crimes de responsabilidade. 10) Poder Judiciário:
jurisdição, organização, competência e funções. 10.1 - Súmulas Vinculantes. 11) Finanças Públicas. 11.1
- Normas gerais. 11.2 - Orçamento Público. 12) Direitos e garantias fundamentais. 12.1 - Habeas corpus,
habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, 12.2 - Ação Civil Pública e Ação Popular. 13)
Ordem econômica e financeira. 14) Da Política Urbana; 14.1 - Lei Orgânica Municipal. 15) Licitações e
Contratos. 16) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). Direito Administrativo: 1)
Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. 2) Princípios gerais e constitucionais do Direito
Administrativo brasileiro. 3) Organização administrativa: administração direta e indireta, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. 4) Atos administrativos. 4.1 Conceito, requisitos, elementos pressupostos e classificação. 4.2 - Vinculação e discricionariedade. 4.3 Revogação, invalidação e convalidação. 5) Licitação (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02). 5.1 - conceito,
finalidades, princípios e objeto. 5.2 - Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação. 5.3
Modalidades. 5.4 - Procedimento, revogação e anulação. 5.5 - Sanções penais. 5.6 - Normas Gerais de
licitação. 6) Contratos administrativos. 6.1 - Conceito, peculiaridades e interpretação. 6.2 - Formalização.
6.3 Execução, inexecução, revisão e rescisão. 7) Agentes públicos. 7.1 - Servidores públicos: normas
constitucionais; direitos e deveres; responsabilidades dos servidores públicos (LC 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal). 7.2 - Poderes administrativos. 8) Serviços públicos: conceito e classificação;
regulamentação e controle; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares;
concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativo. 9) Domínio público:
conceito e classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos;
imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela
administração. 10) Responsabilidade civil da administração: conceito, tipos e formas de controle. 11)
Desapropriação. 12) Poderes administrativos. 13) Improbidade Administrativa (Constituição Federal e Lei
8429/92). 14) Processo administrativo. 14.1) Processo administrativo disciplinar. Direito do Trabalho: 1)
Direito do Trabalho: normas gerais e princípios de direito do trabalho. 2- Normas especiais de tutela do
trabalho: proteção do trabalho da mulher e do menor. 3) Contrato individual de trabalho: alteração,
suspensão e interrupção. 4) Relação de emprego – caracterização da figura do contrato; realidade; os
sujeitos da relação de emprego. 5) O empregado. 6) O empregador. 7) Trabalhadores avulsos, eventuais
e temporários. 8) Sucessão de empregador – figura do grupo econômico. 9) Contrato de trabalho. 10)
Terceirização: conceito, tendências e caracterização. 11) Despersonalização da pessoa jurídica. 12)
Convenções e acordos coletivos de trabalho. 13) Processo judiciário do trabalho: dissídios individuais e
coletivos, substituição processual. 14) Lei n° 5.811 de 11/10/1972; Lei n° 6.019 de 03/01/1974, direito de
greve e súmulas do TST. 15) Direto Processual do Trabalho: princípios, autonomia e interpretação;
prazos processuais; partes e procuradores; assistência; representação; recursos. 16) Organização de
Justiça do Trabalho. 17) Competência e funcionamento da Justiça do trabalho. 18) Ações admissíveis no
Processo Trabalhista; Ação Civil Pública. 19) Execução Trabalhista; penhora. 20) Liquidação de sentença.
Direito Tributário: 1) Sistema Tributário Nacional e Municipal. 2) Princípios constitucionais tributários. 3)
Competência tributária. 3.1 – competência tributária. 3.2 - limitações da competência tributária. 3.3 –
capacidade tributária ativa. 4) Fontes do Direito Tributário. 4.1 - Hierarquia das normas. 4.2 - Vigência e
aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. 4.3 - Incidência, não-incidência, imunidade,
isenção e diferimento. 5) Obrigação tributária: principal e acessória; fato gerador; efeitos, validade ou
invalidade dos atos jurídicos. 5.1 - Sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária: contribuinte e
responsável. 5.2 – Solidariedade. 5.3 - A imposição tributária. 5.4 - Domicílio tributário. 6)
Responsabilidade tributária: sucessores, terceiros, responsabilidade nas infrações, responsabilidade dos
diretores e gerentes das pessoas jurídicas de direito privado por dívidas sociais. 7) Crédito tributário:
constituição, lançamento, natureza jurídica. 7.1 - Modalidades, suspensão, extinção e exclusão do crédito

tributário. 8) Administração tributária: fiscalização, sigilo, auxílio da força pública, excesso de exação. 9)
Dívida ativa: inscrição, presunção de certeza e de liquidez, consectários. 10) Certidões negativas. 11) As
grandes espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. 12) Evasão e
elisão tributárias. 13) Noções dos processos administrativo e judicial tributário. 14) Crimes contra a ordem
tributária. 15) Execução fiscal. 16) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 17) Controle e fiscalização financeira:
sistema de controle externo e interno, Tribunal de Contas. Direito Processual Civil: 1) Jurisdição:
conceito, modalidades, poderes, princípios e órgãos. 1.1) A fazenda pública em juízo 2) Ação: conceito,
natureza jurídica, condições e classificação. 3) Pressupostos processuais. 4) Competência: objetiva,
territorial e funcional. 4.1 - Modificações e declaração de incompetência. 5) Sujeitos do processo. 5.1 Partes e procuradores. 5.2 - Juiz, Ministério Público e dos Auxiliares da Justiça. 6) Dos atos processuais.
6.1 - Forma, tempo e lugar. 6.2 - Atos da parte e do juiz. 6.3 - Prazos: conceito, classificação, princípios.
6.4 - Comunicação. 6.5 - Da preclusão. 7) Do processo. 7.1 - Conceito e princípios, formação, suspensão
e extinção. 7.2 - Do procedimento ordinário. 7.3 - Do procedimento sumário. 8) Da petição inicial:
conceito, requisitos e juízo de admissibilidade. 8.1 - Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 8.2 Da causa de pedir. 9) Da resposta do réu. 9.1 - Contestação, exceções reconvenção. 9.2 - Da revelia. 10)
Das providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. 11) Da antecipação de
tutela. 12) Da prova. 12.1 - Conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus, procedimentos. 12.2 Da audiência de instrução e julgamento. 13) Da sentença. 14) Da coisa julgada. 15) Dos recursos. 15.1 Conceito, fundamentos, princípios, classificação, pressupostos de admissibilidade, efeitos, juízo de
mérito. 15.2 - Apelação. 15.3 - Agravo. 15.4 - Embargos infringentes, de divergência e de declaração.
15.5 - Recurso Especial, Extraordinário e Ordinário 16) Da Execução. 16.1 – Liquidação de sentença.
16.2 – Do cumprimento da sentença. 16.3 – Impugnação. 16.4 Do processo de execução. 16.5 Pressupostos e princípios informativos. 16.6 - Espécies de execução. 16.7 - Da execução fiscal. 16.8 - Da
execução contra a Fazenda Pública. 17) Da ação monitória. 18) Dos embargos do devedor: natureza
jurídica e procedimento. 19) Dos embargos de terceiro: natureza jurídica, legitimidade e procedimento. 20)
Do processo cautelar. 20.1 - Dos procedimentos cautelares específicos: arresto, seqüestro, busca e
apreensão, alimentos provisionais, exibição, produção antecipada de provas, arrolamento de bens,
justificação, protestos, notificações e interpelações, homologação do penhor legal, da admissão em nome
de nascituro, do atentado, do protesto e da apreensão de títulos, outras medidas provisionais. 21) Ações
possessórias e ação de usucapião. 22) Juizados Especiais Cíveis. 23) Ação Civil Pública. 24) Ação
Popular. 25) Mandado de Segurança. 26) Reclamação. Direito Civil: 1) Das pessoas (naturais e
jurídicas) 1.2 - Capacidade e estado das pessoas. 1.2.1 - Emancipação. 1.3 - Domicílio e residência. 2)
Dos bens. 3) Dos Fatos jurídicos. 3.1 - Negócio jurídico. 3.2 - Atos jurídicos lícitos. 3.3 - Atos jurídicos
ilícitos. 4) Prescrição e decadência. 5) Da prova. 6) Direitos das obrigações. 6.1 - Conceitos e fontes. 6.2 Das modalidades das obrigações. 6.3 - Do adimplemento e extinção das obrigações: conceitos gerais. 6.4
- Do inadimplemento das obrigações: mora; perdas e danos; juros legais; cláusula penal. 7) Dos contratos
em geral. 7.1 - Disposições gerais. 7.2 - da formação dos contratos. 7.3 - Vícios redibitórios. 7.4 - Da
evicção. 7.5 - Da extinção do contrato (relação com a 8.666/93). 7.6 - Do distrato. 7.8 - Da cláusula
resolutiva. 7.9 - Da exceção do contrato não cumprido. 7.10 - Da resolução por onerosidade excessiva. 8)
Da responsabilidade civil. 8.1 - Responsabilidade contratual e extracontratual. 8.2 - Responsabilidade
objetiva e subjetiva. 8.3 - Obrigação de indenizar. 8.4 - Do dano e sua reparação. Código de Processo
Civil; Código Tributário Nacional; Lei Orgânica do Município; Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar nº 101/2000; Legislação Correlata de Direito Administrativo; Legislação Correlata de
Direito Civil e Processo Civil; Constituição Federal.

PNS EM PSICOLOGIA: A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. Ética e bioética na prática
psicológica. O Código de Ética Profissional. Psicologia Social e Psicologia Comunitária. Representação
Social. Saúde, gênero e violência. Família. Desenvolvimento psicológico e Educação. Psicologia da
saúde no contexto social e hospitalar. Cultura, saúde e desenvolvimento humano. Saúde mental.
Estresse e processos psicossomáticos. Elaboração e execução de estratégias de prevenção, promoção e
intervenção no âmbito da psicologia. O processo de luto. Resoluções CFP nº 001/99, 018/02, 007/03 e
010/05; Resolução CFP nº 001/1999 – Estabelece normas de atuação para os Psicólogos em relação à
questão da orientação sexual; Resolução CFP nº 018/2002 – Estabelece normas de atuação para os
Psicólogos em relação a preconceito e discriminação racial; Resolução CFP nº 007/2003 – Institui o
Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de Avaliação
psicológica; Resolução CFP nº 010/2005 – Aprova o Código de Ética do Psicólogo; Resolução CFP nº
001/2009 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro documental decorrente da prestação de serviços
psicológicos; Resolução CFP nº 010/2010 - Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e
Adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de Proteção; Lei 10.216/2001; Portaria
3.088/2011; Portaria 336/2002.
PNS EM SERVIÇO SOCIAL: 1 - Código de Ética Profissional. O Serviço Social no Brasil e sua inserção
no processo de produção e reprodução das relações sociais. O processo de institucionalização do serviço

social. 2 - Perspectivas teórico metodológicas do Serviço Social. A influência do materialismo histórico e
da fenomenologia na idealização e na ação do Serviço Social. As características metodológicas do
Serviço Social em suas configurações clássicas ou tradicionais, de transição reconceituada. 3 - A
assistência nas políticas sociais brasileiras. A institucionalização da assistência no Brasil. As grandes
instituições de assistência no Brasil. 4 - A questão da saúde no contexto da política social brasileira. O
Serviço Social nos programas de saúde pública ao nível de assistência primaria. O Serviço Social nas
áreas de saúde e sua articulação com as organizações sociais de base. Movimentos sociais urbanos.
Desenvolvimento do Serviço Social na América Latina. Ênfase na realidade brasileira. Os três vertentes
do Serviço Social (Materialismo Histórico e Dialético, Fenomenologia e Funcionalismo). Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e suas atualizações. Estatuto do Idoso e suas atualizações. Processos
de trabalho do Serviço Social. Instrumentos e técnicas do Serviço Social; Pesquisa em Serviço Social.
Política Nacional de Assistência Social(PNAS); Sistema Único de Assistência Social(SUAS); Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS); Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento Institucional;
Tipificação Nacional dos Serviços Sócio-Assistencias; Estatuto da Juventude; O Controle Social e o
Financiamento da Política de Assistência Social; NOB/SUAS.
PNS EM TERAPIA OCUPACIONAL: Fundamentos de Terapia Ocupacional; História; Conceito;
Raciocínio Clínico; Processo de Terapia Ocupacional; Desempenho Ocupacional; Análise de Atividades;
Relação Terapêutica; Papel Clínico. Terapia Ocupacional e as Disfunções Físicas; Clínica de Ortopedia;
Reumatologia e Neurologia; Avaliação de Desempenho Ocupacional; Áreas, Componentes, Contextos;
Aplicação de Testes; Tratamento de Terapia Ocupacional; Tratamento das Atividades de Vida Diária;
Aplicação de Atividades Terapêuticas Ocupacionais; Tratamento dos Componentes de Desempenho
Ocupacional; Tecnologia Assistiva; Órteses; Adaptações; Comunicação Alternativa; Planejamento em
Acessibilidade. Terapia Ocupacional no Contexto Hospitalar; Terapeuta Ocupacional na Reabilitação
Física; Memória Terapia Ocupacional e Saúde Mental. Terapia Ocupacional e Geriatria/Gerontologia.
Terapia Ocupacional e Pediatria. Princípios e fundamentos éticos e morais. Lei 10.216/2001; Portaria
3.088/2011; Portaria 336/2002; Código de Ética.
PNS EM MEDICINA VETERINÁRIA: Doenças Infecto-contagiosas; Doenças parasitárias; Clínica Médica
e Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais de importância econômica;
Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária; Diagnóstico, prevenção e controle de
enfermidades; Vigilância sanitária; Epidemiologia e bioestatística; Inspeção Industrial e sanitária de
produtos de origem animal; Regulamento técnico e procedimentos da inspeção; Código de Ética.
PSICOPEDAGOGIA: Lei 9394/1996 atualizada - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
Federal n.° 8069/90 atualizada - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos. Código de
Ética do Psicopedagogo. Inclusão. Aprendizagem escolar. Processos de aprendizagem e teorias de:
Piaget, Vygotsky, Wallon. Psicologia Escolar e da aprendizagem: a aprendizagem como um processo
interno; Modelos Behavioristas; Modelo cognitivo; Aprendizagem e motivação; aprendizagem de
conceitos; aprendizagem e atenção; áreas de aplicação: condicionamento operante em sala de aula. A
criança em Desenvolvimento. O Desenvolvimento Psicológico da Criança: As Bases Biológicas do
Desenvolvimento; o desenvolvimento físico, o desenvolvimento perceptual, o desenvolvimento cognitivo;
o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da personalidade; o desenvolvimento dos
relacionamentos sociais. Desenvolvimento atípico: as psicopatologias da infância. Psicopedagogia e
Psicomotricidade: pontos de intersecção nas dificuldades de aprendizagem. Estresse infantil. Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade: pessoas distraídas, impulsivas e hiperativas. Transtorno do Déficit
de Atenção: estratégias para o diagnóstico e a intervenção psico-educativa. Autismo, Síndrome de
Asperger, Teoria do vinculo. Relação aluno-família-escola. Abordagem psicopedagógica clínica da criança
e sua família. Atuação psicopedagógica e aprendizagem escolar. Psicopedagogia no ensino fundamental:
Diagnóstico, intervenção e tratamento das dificuldades de aprendizagem. O problema da aprendizagem:
fatores orgânicos, específicos, psicógenos, ambientais. Diagnóstico do problema de aprendizagem:
motivo da consulta, história vital, hora do jogo, provas psicométricas, provas projetivas, provas
específicas, análise do ambiente. Diagnóstico e orientação terapêutica: Hipótese diagnóstica, devolução
diagnóstica, tratamento e contrato. Tratamento: Enquadramento, objetivos, técnicas. Clínica
psicopedagógica: Epistemologia convergente. Dificuldades de aprendizagem: linguagem, leitura, escrita e
matemática. Dislexia, Disortografia, Disgrafia, Dicalculia. Avaliação psicopedagógica na infância e na
adolescência. Instrumentos e técnicas para intervenção psicopedagógica. Psicodrama. Oficina criativa.
Jogos de regras. O brincar e a realidade. Prevenção da violência e solução de conflitos. Psicopedagogia
e interdisciplinaridade.

