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ERRATA 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2022 - EDITAL Nº. 051/2022 
 

O Prefeito Municipal de Tarumã, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Concurso Público nº 001/2022, 
para fazer constar que:  

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE DE SANEAMENTO, COZINHEIRO E 
MOTORISTA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. 
Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Resolução de situações-
problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Notícias nacionais e internacionais referentes a 
temas sócio/econômico/político/cultural, veiculados 
pela imprensa nos últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 
Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE SANEAMENTO 
 
Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE DE SANEAMENTO, COZINHEIRO E 
MOTORISTA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. 
Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Resolução de situações-
problema. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 
Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE SANEAMENTO 
 
Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 
Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São 
Paulo; Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
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Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São Paulo; 
Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da Mulher, 
Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde 
da Pessoa com Deficiência; Trabalho em equipe; 
Sinais Vitais; Fundamentos de Enfermagem; 
Biossegurança; Técnicas Fundamentais de 
Enfermagem; Primeiros Socorros; Urgências e 
Emergências em Enfermagem. 
 

COZINHEIRO 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs: noções 
sobre ação dos microrganismos, contaminação e 
transmissão de doenças pelos alimentos. Noções 
básicas de nutrição: alimentação saudável. 
Conhecimentos sobre higiene e manipulação de 
alimentos; sobre higiene pessoal; saúde corporal e 
cuidado pessoal no ambiente de trabalho. 
Conhecimentos sobre higiene e limpeza, manutenção 
e organização dos utensílios e equipamentos de 
cozinha e áreas afins. Noções e técnicas de seleção 
de alimentos para o preparo de refeições. Noções e 
conhecimentos de gêneros e produtos alimentícios 
utilizados no preparo das refeições; recebimento, 
armazenamento, acondicionamento e disposição 
desses gêneros. Procedimentos para economia de 
energia elétrica e água. Ética profissional. Segurança 
no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s. Outras questões compatíveis as 
atividades e atribuições especificas do cargo/função. 

 

MOTORISTA 

 
Legislação de trânsito baseada no novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Regras gerais para a circulação 
de veículos no perímetro urbano, estradas e rodovias. 
Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. 
Registro e licenciamento de veículos. Condutores de 
veículos – deveres e proibições. As infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. 
Operação e manutenção de veículos. Noções básicas 
de mecânica e sistema elétrico automotivo. Tipos de 
acidentes e primeiros socorros em acidentes de 
trânsito. Circulação urbana e trânsito. Direção 
defensiva. Aquaplanagem. Conhecimentos sobre 
segurança do trabalho. Primeiros socorros. Proteção 
ao Meio Ambiente e Cidadania. 
 
 

Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da 
Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, 
Saúde da Pessoa com Deficiência; Trabalho em 
equipe; Sinais Vitais; Fundamentos de 
Enfermagem; Biossegurança; Técnicas 
Fundamentais de Enfermagem; Primeiros Socorros; 
Urgências e Emergências em Enfermagem. 
 

COZINHEIRO 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs: 
noções sobre ação dos microrganismos, 
contaminação e transmissão de doenças pelos 
alimentos. Noções básicas de nutrição: alimentação 
saudável. Conhecimentos sobre higiene e 
manipulação de alimentos; sobre higiene pessoal; 
saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de 
trabalho. Conhecimentos sobre higiene e limpeza, 
manutenção e organização dos utensílios e 
equipamentos de cozinha e áreas afins. Noções e 
técnicas de seleção de alimentos para o preparo de 
refeições. Noções e conhecimentos de gêneros e 
produtos alimentícios utilizados no preparo das 
refeições; recebimento, armazenamento, 
acondicionamento e disposição desses gêneros. 
Procedimentos para economia de energia elétrica e 
água. Ética profissional. Segurança no trabalho e 
uso de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s. Outras questões compatíveis as atividades e 
atribuições especificas do cargo/função. 

 

MOTORISTA 

 
Legislação de trânsito baseada no novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Regras gerais para a circulação 
de veículos no perímetro urbano, estradas e 
rodovias. Os sinais de trânsito, segurança e 
velocidade. Registro e licenciamento de veículos. 
Condutores de veículos – deveres e proibições. As 
infrações à legislação de trânsito, penalidades e 
recursos. Operação e manutenção de veículos. 
Noções básicas de mecânica e sistema elétrico 
automotivo. Tipos de acidentes e primeiros socorros 
em acidentes de trânsito. Circulação urbana e 
trânsito. Direção defensiva. Aquaplanagem. 
Conhecimentos sobre segurança do trabalho. 
Primeiros socorros. Proteção ao Meio Ambiente e 
Cidadania. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE DE 
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CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE DE APOIO 
EDUCACIONAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E 
EDUCADOR SOCIAL.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos 
e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e 
acentuação. Articulação do texto: coesão e 
coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da 
oração. Processos de coordenação e subordinação. 
Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes 
verbais. Flexão nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e 
transformação de estruturas. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 
1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Resolução de situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Fatos contemporâneos relacionados à Política, 
Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, 
Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 
Geografia (Brasil e Mundo), divulgados na mídia local 
e/ou nacional até a data de publicação deste Edital. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Atendimento com qualidade (público interno e 
externo). Relações interpessoais e trabalho em 

APOIO EDUCACIONAL, AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM E EDUCADOR SOCIAL.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Argumentação. 
Pressupostos e subentendidos. Níveis de 
linguagem. Ortografia e acentuação. Articulação do 
texto: coesão e coerência. Classes de palavras. 
Sintaxe. Termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. Discurso direto e 
indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. 
Pontuação. Equivalência e transformação de 
estruturas. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. 
Juro simples. Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução 
de situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Atendimento com qualidade (público interno e 
externo). Relações interpessoais e trabalho em 
equipe. Noções sobre correspondência oficial e 
comercial: tipos de documentos, abreviações e 
formas de tratamento. Princípios básicos da 
administração. Administração Pública: princípios 
básicos (artigo 37 da Constituição Federal de 
1988), estrutura, tipos de entidade e organização. 
Noções de licitação: princípios, definições, 
hipóteses, dispensa e inexigibilidade. Contratos 
com administração pública: conceitos, 
formalização, alteração, execução, inexecução e 
rescisão. Ética e sigilo profissional. Documentação 
e arquivo. Rotinas de documentos. Elaboração de 
atas e relatórios. Ética Profissional. Controle de 
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equipe. Noções sobre correspondência oficial e 
comercial: tipos de documentos, abreviações e 
formas de tratamento. Princípios básicos da 
administração. Administração Pública: princípios 
básicos (artigo 37 da Constituição Federal de 1988), 
estrutura, tipos de entidade e organização. Noções 
de licitação: princípios, definições, hipóteses, 
dispensa e inexigibilidade. Contratos com 
administração pública: conceitos, formalização, 
alteração, execução, inexecução e rescisão. Ética e 
sigilo profissional. Documentação e arquivo. Rotinas 
de documentos. Elaboração de atas e relatórios. 
Ética Profissional. Controle de materiais e 
planejamento de estoque; inventário. Recursos 
Humanos e Pessoais: recrutamento e seleção; 
capacitação e desenvolvimento; plano de cargos e 
salários; processos de admissão; legislação 
trabalhista e previdenciária; Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n° 
101/2000; - Lei nº 4.320/64; Licitações e contratos – 
Leis Federais n° 8.666/93 n° 8.883/94 e alterações, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA), movimentação de 
créditos e mecanismos retificadores do orçamento; 
Receita e Despesa Pública: conceitos, classificação, 
estágios e legislação; Demonstrações contábeis: 
balanço orçamentário, balanço patrimonial, 
demonstração das variações patrimoniais; Licitação: 
conceito, finalidades, modalidades, dispensa e 
inexigibilidade, Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 
 
Educação e Sociedade. O desenvolvimento da 
criança e do adolescente. Relações entre família e 
escola. Cuidados e atenção com crianças e 
adolescentes. Interação Escola X Família. Cuidados 
com o ambiente de trabalho: Noções de segurança 
e higiene do trabalho. Ergonomia. Primeiros 
socorros e prevenção de acidentes. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. 
 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 
Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 
Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São Paulo; 
Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da Mulher, 

materiais e planejamento de estoque; inventário. 
Recursos Humanos e Pessoais: recrutamento e 
seleção; capacitação e desenvolvimento; plano de 
cargos e salários; processos de admissão; 
legislação trabalhista e previdenciária; Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n° 
101/2000; - Lei nº 4.320/64; Licitações e contratos 
– Leis Federais n° 8.666/93 n° 8.883/94 e 
alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA), movimentação 
de créditos e mecanismos retificadores do 
orçamento; Receita e Despesa Pública: conceitos, 
classificação, estágios e legislação; 
Demonstrações contábeis: balanço orçamentário, 
balanço patrimonial, demonstração das variações 
patrimoniais; Licitação: conceito, finalidades, 
modalidades, dispensa e inexigibilidade, Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
 
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 
 
Educação e Sociedade. O desenvolvimento da 
criança e do adolescente. Relações entre família e 
escola. Cuidados e atenção com crianças e 
adolescentes. Interação Escola X Família. 
Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de 
segurança e higiene do trabalho. Ergonomia. 
Primeiros socorros e prevenção de acidentes. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 
Ética profissional: Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem; Lei do exercício profissional; 
Legislações do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Redes de Atenção à Saúde; Rede de Atenção 
Psicossocial; Programa Nacional de Imunização e 
Calendário de vacinação para o estado de São 
Paulo; Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Política Nacional de Humanização; Programa 
Nacional de Segurança do Paciente; Programa de 
Informatização das Unidades Básicas de Saúde; 
Assistência de Enfermagem na: Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da 
Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, 
Saúde da Pessoa com Deficiência; Trabalho em 
equipe; Sinais Vitais; Fundamentos de 
Enfermagem; Biossegurança; Técnicas 
Fundamentais de Enfermagem; Primeiros Socorros; 
Urgências e Emergências em Enfermagem.  

 
EDUCADOR SOCIAL 
 
Conhecimentos Específicos: LOAS – Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); 
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Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde 
da Pessoa com Deficiência; Trabalho em equipe; 
Sinais Vitais; Fundamentos de Enfermagem; 
Biossegurança; Técnicas Fundamentais de 
Enfermagem; Primeiros Socorros; Urgências e 
Emergências em Enfermagem.  

 
EDUCADOR SOCIAL 
 
Conhecimentos Específicos: LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); 
PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; 
NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109 de 11 
de novembro de 2009); SINASE – Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 – 
ECA –Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho 
Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da 
População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

DIRETOR DE ESCOLA, ENFERMEIRO E 
PSICOPEDAGOGO. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos 
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. Figuras de linguagem: figuras de 
som, figuras de construção e figuras de palavras ou 
semânticas. 

 

 

MATEMÁTICA 

Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 
ou radiciação com números reais, nas suas possíveis 
representações. Mínimo múltiplo comum. Máximo 

PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência 
Social; NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social; Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); 
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-
educativo. Lei nº 8.069/1990 – ECA –Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho 
Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da 
População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS FUNÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

DIRETOR DE ESCOLA, ENFERMEIRO E 
PSICOPEDAGOGO. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos 
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. Figuras de linguagem: figuras de 
som, figuras de construção e figuras de palavras ou 
semânticas. 

 

MATEMÁTICA 

Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação ou radiciação com números reais, nas 
suas possíveis representações. Mínimo múltiplo 
comum. Máximo divisor comum; Porcentagem. 
Razão e proporção. Regra de três simples ou 
composta. Equações do 1.º ou do 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Grandezas e 
medidas – quantidade, tempo, comprimento, 
superfície, capacidade e massa. Relação entre 
grandezas – tabela ou gráfico. Tratamento da 
informação – médias aritméticas. Noções de 
Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, 
volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 
Probabilidade. Juro simples e composto. 
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divisor comum; Porcentagem. Razão e proporção. 
Regra de três simples ou composta. Equações do 1.º 
ou do 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. 
Grandezas e medidas – quantidade, tempo, 
comprimento, superfície, capacidade e massa. 
Relação entre grandezas – tabela ou gráfico. 
Tratamento da informação – médias aritméticas. 
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, 
perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de 
Tales. Probabilidade. Juro simples e composto. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Fatos contemporâneos relacionados à Política, 
Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, 
Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 
Geografia (Brasil e Mundo), divulgados na mídia local 
e/ou nacional nos últimos dois anos, até a data de 
publicação deste Edital. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, trabalho, 
turismo, território, meio ambiente, economia, política, 
atualidades (últimos dois anos, até a data de 
publicação deste edital), organização administrativa, 
educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DIRETOR DE ESCOLA  

Educação como direito humano. Gestão escolar 
democrática. O papel da equipe gestora na escola 
pública. Participação da comunidade na gestão da 
escola pública. Família e escola. Projeto Político 
Pedagógico e os processos da gestão democrática. 
Qualidade social da educação. O caráter político e 
administrativo das práticas escolares. Execução de 
recursos públicos na/pela escola. Preconceito, 
discriminação e violência na escola. Indisciplina 
escolar. Diversidade cultural. Currículos e programas. 
A criança, o adolescente, o jovem e o adulto na 
escola. Organização dos tempos na escola. 

 

ENFERMEIRO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - Técnica 
básica de enfermagem; Metodologia do processo de 
enfermagem; Assistência de enfermagem à 
necessidade terapêutica: métodos, cálculos, vias e 
cuidados na administração de medicamentos e 
soluções; Oxigenoterapia; Alimentação enteral. 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - Assistência 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Assuntos relacionados ao município de Tarumã: 
história, bandeira, brasão, hino, população, 
trabalho, turismo, território, meio ambiente, 
economia, política, atualidades (últimos dois anos, 
até a data de publicação deste edital), organização 
administrativa, educação, saúde e cultura. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DIRETOR DE ESCOLA  

Educação como direito humano. Gestão escolar 
democrática. O papel da equipe gestora na escola 
pública. Participação da comunidade na gestão da 
escola pública. Família e escola. Projeto Político 
Pedagógico e os processos da gestão democrática. 
Qualidade social da educação. O caráter político e 
administrativo das práticas escolares. Execução de 
recursos públicos na/pela escola. Preconceito, 
discriminação e violência na escola. Indisciplina 
escolar. Diversidade cultural. Currículos e 
programas. A criança, o adolescente, o jovem e o 
adulto na escola. Organização dos tempos na 
escola. 

 

ENFERMEIRO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - Técnica 
básica de enfermagem; Metodologia do processo de 
enfermagem; Assistência de enfermagem à 
necessidade terapêutica: métodos, cálculos, vias e 
cuidados na administração de medicamentos e 
soluções; Oxigenoterapia; Alimentação enteral. 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - Assistência 
de enfermagem nas emergências: acolhimento com 
avaliação e classificação de risco, intoxicações, 
hemorragias, reação anafilática, desidratação, 
queimaduras, comas, afogamentos, hipotermia, 
fraturas, traumatismos cranioencefálicos, 
abdominais e torácicos. Assistência de enfermagem 
nas afecções cirúrgicas, pós-operatório e 
complicações; Segurança do paciente; Assistência 
de enfermagem: ao paciente idoso, portador de 
diabetes, hipertensão e ostomizado; Prevenção e 
controle de feridas agudas e crônicas; Limpeza e 
desinfecção de áreas hospitalares; Central de 
Material e Esterilização: procedimentos técnicos de 
desinfecção, esterilização e antissepsia de artigos 
hospitalares; Controle de qualidade e validação do 
processo de esterilização. 

ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA – Atuação do 
enfermeiro na prevenção e promoção da saúde e no 
processo saúde-doença; Programas e Políticas 
Nacionais de Saúde: normas, princípios e diretrizes; 
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de enfermagem nas emergências: acolhimento com 
avaliação e classificação de risco, intoxicações, 
hemorragias, reação anafilática, desidratação, 
queimaduras, comas, afogamentos, hipotermia, 
fraturas, traumatismos cranioencefálicos, abdominais 
e torácicos. Assistência de enfermagem nas afecções 
cirúrgicas, pós-operatório e complicações; Segurança 
do paciente; Assistência de enfermagem: ao paciente 
idoso, portador de diabetes, hipertensão e 
ostomizado; Prevenção e controle de feridas agudas 
e crônicas; Limpeza e desinfecção de áreas 
hospitalares; Central de Material e Esterilização: 
procedimentos técnicos de desinfecção, esterilização 
e antissepsia de artigos hospitalares; Controle de 
qualidade e validação do processo de esterilização. 

ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA – Atuação do 
enfermeiro na prevenção e promoção da saúde e no 
processo saúde-doença; Programas e Políticas 
Nacionais de Saúde: normas, princípios e diretrizes; 
Prevenção e controle das doenças crônicas não 
transmissíveis: hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes; Prevenção e controle de doenças 
infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente 
transmissíveis; Principais doenças de notificação 
compulsória; Imunização; Saúde Ambiental: 
abastecimento de água, destino de resíduos comuns, 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e 
controle de vetores. 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA – Avaliação das 
funções psíquicas; Psicopatologia e assistência de 
enfermagem nas demências, nos transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, transtornos de 
ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos alimentares; Assistência de enfermagem 
nas emergências psiquiátricas e nos transtornos 
relacionados a substâncias e transtornos aditivos; 
Tratamento psicofarmacológico; Abuso físico e sexual 
de adultos e Reabilitação Psicossocial. 

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL – Assistência 
de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal 
e nutriz: planejamento familiar, pré-natal, parto, 
aborto, puerpério, aleitamento materno, gravidez na 
adolescência; Assistência de enfermagem na 
prevenção e tratamento dos agravos à saúde da 
mulher: prevenção do câncer de colo de útero e 
mama, climatério e menopausa, violência sexual; 
Assistência de enfermagem ao neonato, criança e 
adolescente: cuidados de enfermagem com o recém-
nascido sadio e de alto risco, anormalidades e 
patologias do recém-nascido; Acompanhamento do 
processo de crescimento e desenvolvimento: o 
primeiro ano de vida, a idade pré-escolar, escolar e 
adolescência; Cuidados de enfermagem em 
Emergências pediátricas. 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM - 
Gerência de pessoal: cálculo, distribuição e 
dimensionamento de pessoal de enfermagem na 

Prevenção e controle das doenças crônicas não 
transmissíveis: hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes; Prevenção e controle de doenças 
infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente 
transmissíveis; Principais doenças de notificação 
compulsória; Imunização; Saúde Ambiental: 
abastecimento de água, destino de resíduos 
comuns, gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde e controle de vetores. 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA – Avaliação das 
funções psíquicas; Psicopatologia e assistência de 
enfermagem nas demências, nos transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, transtornos de 
ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos alimentares; Assistência de 
enfermagem nas emergências psiquiátricas e nos 
transtornos relacionados a substâncias e 
transtornos aditivos; Tratamento 
psicofarmacológico; Abuso físico e sexual de 
adultos e Reabilitação Psicossocial. 

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL – 
Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal e nutriz: planejamento familiar, 
pré-natal, parto, aborto, puerpério, aleitamento 
materno, gravidez na adolescência; Assistência de 
enfermagem na prevenção e tratamento dos 
agravos à saúde da mulher: prevenção do câncer 
de colo de útero e mama, climatério e menopausa, 
violência sexual; Assistência de enfermagem ao 
neonato, criança e adolescente: cuidados de 
enfermagem com o recém-nascido sadio e de alto 
risco, anormalidades e patologias do recém-
nascido; Acompanhamento do processo de 
crescimento e desenvolvimento: o primeiro ano de 
vida, a idade pré-escolar, escolar e adolescência; 
Cuidados de enfermagem em Emergências 
pediátricas. 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM - 
Gerência de pessoal: cálculo, distribuição e 
dimensionamento de pessoal de enfermagem na 
atenção primária à saúde; Planejamento de unidade 
de enfermagem e de assistência especializada; 
Registros de enfermagem; Liderança; Metodologia 
de planejamento na enfermagem; Teorias e 
processos da administração; Sistema de informação 
em saúde; e Qualidade de vida no trabalho e a 
saúde do trabalhador de enfermagem. 

DEONTOLOGIA, ÉTICA DE ENFERMAGEM E 
LEGISLAÇÃO- Legislação de enfermagem; 
Responsabilidade legal do enfermeiro; Ética e a 
bioética na enfermagem; Anotações de enfermagem 
no exercício profissional; e Entidades nacionais de 
enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica; 
Política Nacional de Prevenção à Saúde; Legislação 
Lei 8080; Caderno de Atenção Básica: Programa 
Saúde da Família. 
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atenção primária à saúde; Planejamento de unidade 
de enfermagem e de assistência especializada; 
Registros de enfermagem; Liderança; Metodologia de 
planejamento na enfermagem; Teorias e processos 
da administração; Sistema de informação em saúde; 
e Qualidade de vida no trabalho e a saúde do 
trabalhador de enfermagem. 

DEONTOLOGIA, ÉTICA DE ENFERMAGEM E 
LEGISLAÇÃO- Legislação de enfermagem; 
Responsabilidade legal do enfermeiro; Ética e a 
bioética na enfermagem; Anotações de enfermagem 
no exercício profissional; e Entidades nacionais de 
enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica; 
Política Nacional de Prevenção à Saúde; Legislação 
Lei 8080; Caderno de Atenção Básica: Programa 
Saúde da Família. 

 

PSICOPEDAGOGO 

 
A especificidade e a conceituação da 
psicopedagogia. Contextualização da 
psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, âmbitos 
de atuação, interfaces com outras áreas; ética no 
trabalho psicopedagógico. Metodologia cientifica e 
produção do conhecimento. Filosofia das ciências: 
bases e epistemológicas da psicopedagogia. 
Sociologia: cultura, sociedade e ideologia, 
pensamento contemporâneo. Desenvolvimento sócio 
afetivo e implicações na aprendizagem; 
desenvolvimento cognitivo, aquisição de 
conhecimento e habilidades intelectuais. 
Desenvolvimento psicomotor e implicações na 
aprendizagem. Constituição do sujeito do 
conhecimento e aprendizagem (natureza e cultura). 
Aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita. 
Processos de pensamento logico-matemático. 
Aprendizagem e contexto sociais: família, escola, 
comunidade, organizações. Avaliação e intervenção 
psicopedagógico; fundamentos teóricos do 
atendimento psicopedagógico. Avaliação 
psicopedagógica da aprendizagem individual e grupal 
com utilização de instrumento próprios das 
psicopedagogias. Intervenção psicopedagógicos em 
diferentes contextos de aprendizagens. Informação 
da associação brasileira de psicopedagogia. 
Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. 
Didática geral. Metodologia de ensino. Psicologia da 
educação. Tendências pedagógicas. Tendências 
pedagógicas da arte na educação; relação 
ensino/escola/legislação. A teoria versus pratica em 
artes na escola. Metodologias e concepções do 
ensino de arte. Tendências pedagógicas da arte na 
educação. Arte aliada à bncc. Metodologia de ensino 
de arte; materiais de arte e educação inclusiva. 

PSICOPEDAGOGO 

A especificidade e a conceituação da 
psicopedagogia. Contextualização da 
psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, âmbitos 
de atuação, interfaces com outras áreas; ética no 
trabalho psicopedagógico. Metodologia cientifica e 
produção do conhecimento. Filosofia das ciências: 
bases e epistemológicas da psicopedagogia. 
Sociologia: cultura, sociedade e ideologia, 
pensamento contemporâneo. Desenvolvimento 
sócio afetivo e implicações na aprendizagem; 
desenvolvimento cognitivo, aquisição de 
conhecimento e habilidades intelectuais. 
Desenvolvimento psicomotor e implicações na 
aprendizagem. Constituição do sujeito do 
conhecimento e aprendizagem (natureza e cultura). 
Aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita. 
Processos de pensamento logico-matemático. 
Aprendizagem e contexto sociais: família, escola, 
comunidade, organizações. Avaliação e intervenção 
psicopedagógico; fundamentos teóricos do 
atendimento psicopedagógico. Avaliação 
psicopedagógica da aprendizagem individual e 
grupal com utilização de instrumento próprios das 
psicopedagogias. Intervenção psicopedagógicos em 
diferentes contextos de aprendizagens. Informação 
da associação brasileira de psicopedagogia. 
Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. 
Didática geral. Metodologia de ensino. Psicologia da 
educação. Tendências pedagógicas. Tendências 
pedagógicas da arte na educação; relação 
ensino/escola/legislação. A teoria versus pratica em 
artes na escola. Metodologias e concepções do 
ensino de arte. Tendências pedagógicas da arte na 
educação. Arte aliada à bncc. Metodologia de 
ensino de arte; materiais de arte e educação 
inclusiva. 
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Tarumã, 22 de abril de 2022. 
 

 
OSCAR GOZZI 

Prefeito Municipal 
 

Informações 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 
Vila Nova Santana – Assis/SP 
Site: www.fema.edu.br/concursos 
E-mail: concursos@fema.edu.br   
 

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Endereço: Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores  
CEP 19820-000  
Telefone/Fax: (18) 3373-4500  
Site: www.taruma.sp.gov.br 
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