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EDITAL Nº. 001/2014  – PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS /GO 

 

ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA  
LEITURA – Capacidade de compreensão de textos curtos. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS-  a. Ortografia Oficial;  b. Morfologia: 
formação, flexão e emprego das classes de palavras;  c. Sintaxe da oração e do período; d. Pontuação: ponto final, ponto de exclamação 
e ponto de interrogação; e.  Acentuação gráfica;  f. Significado das palavras: sinônimos, antônimos; denotação e conotação.  
 
MATEMÁTICA  
1. Conhecimentos elementares de matemática: as quatro operações. Problemas aplicados. 2- Múltiplos e Divisores: Sequências, MMC, 
Divisibilidade e Divisores. Problemas Aplicados. 3 – Porcentagem: Regra de Três Simples. Problemas Aplicados. 4 – Noções de geometria: 
Formas Geométricas. 5 – Perímetro, Áreas de Figuras Planas e Volumes. 7- Teoria dos Conjuntos: Tipos de Conjuntos, Operações com 
Conjuntos. Problemas Aplicados. 

 
NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA  
LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das ideias: ideia central 
e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; intertextualidade; e. Tipologia 
textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. Linguagens denotativa e conotativa; h. 
Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos coesivos e relações entre elementos que constituem a 
coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras). CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – 
avaliação em função da capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e 
concordância; c. Acentuação gráfica, ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. PARÁFRASE. 
 
MATEMÁTICA  
Teoria dos Conjuntos: Tipos de Conjuntos. Operações com Conjuntos. Problemas Aplicados.  Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, 
racionais e real. Problemas Aplicados. Estudo das funções: conceito e gráficos de funções polinomiais de 1º e de 2º graus, função 
exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. Análise Gráfica. Problemas Aplicados.  Sistemas de Equações: 1º e de 2º 
graus, exponenciais e logarítmicas.  Problemas Aplicados.  Geometria Euclidiana Plana: Figuras geométricas planas. Relações métricas 
nos polígonos regulares: comprimento e área. Problemas Aplicados.  Geometria Espacial: Retas e planos. Paralelismo e 
Perpendicularismo. Prismas, pirâmides, cilindros, cones. Cálculo de áreas e volumes. Razão entre comprimento, áreas e volumes. 
Problemas Aplicados.   Trigonometria: Relações trigonométricas: Adição e subtração de arcos; equações trigonométricas; resolução de 
triângulos. Problemas Aplicados.  Lei dos senos e dos cossenos e relações métricas nos triângulos: Funções trigonométricas. Problemas 
Aplicados.  Sequências Numéricas: Conceitos e operações. Progressões Aritméticas e Geométricas. Problemas Aplicados.   Matrizes e 
Determinantes: Classificação de Matrizes. Operações com Matrizes. Inversão de Matrizes. Determinantes de Matrizes. Problemas 
Aplicados.  Sistemas de Equações Lineares: Resolução e Discussão de sistemas lineares. Problemas Aplicados.  Polinômios: Operações; 
fatoração, raízes reais, relações entre raízes e coeficientes; equações algébricas.  Análise Combinatória: Princípio fundamental de 
contagem e aplicações.  Noções de Probabilidade: Probabilidade de um evento; interseção e reunião de eventos; probabilidade 
condicional; aplicações.    
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
 



 

 

 

2 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Morro Agudo de Goiás/GO 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, tecnologia e desenvolvimento 
sustentável. A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de 
Recursos Humanos: organização e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. 
Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de 
relações humanas e conflito. Noções de administração de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição, classificação, 
catalogação, controle e inventário de estoque. Noções de controle orçamentário. Noções de Administração Financeira: controle de 
saldos e movimentação bancária. Lei de Responsabilidade Fiscal. Redação Oficial. Atividades de protocolo, recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de correspondências e documentos. Atendimento ao 
público. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
EXECUTOR ADMINISTRATIVO 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, tecnologia e desenvolvimento 
sustentável. A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de 
Recursos Humanos: organização e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. 
Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de 
relações humanas e conflito. Noções de administração de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição, classificação, 
catalogação, controle e inventário de estoque. Noções de controle orçamentário. Noções de Administração Financeira: controle de 
saldos e movimentação bancária. Lei de Responsabilidade Fiscal. Redação Oficial. Atividades de protocolo, recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de correspondências e documentos. Atendimento ao 
público. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 
 
EXECUTOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, tecnologia e desenvolvimento 
sustentável. A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de 
Recursos Humanos: organização e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. 
Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de 
relações humanas e conflito. Noções de administração de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição, classificação, 
catalogação, controle e inventário de estoque. Noções de controle orçamentário. Noções de Administração Financeira: controle de 
saldos e movimentação bancária. Lei de Responsabilidade Fiscal. Redação Oficial. Atividades de protocolo, recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de correspondências e documentos. Atendimento ao 
público. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
LÍNGUA PORTUGUESA  
LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das ideias: ideia central 
e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; intertextualidade; e. Tipologia 
textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. Linguagens denotativa e conotativa; h. 
Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos coesivos e relações entre elementos que constituem a 
coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras).  CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – 
avaliação em função da capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e 
concordância; c. Acentuação gráfica, ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase.  PARÁFRASE. 
 
 
 



 

 

 

3 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Morro Agudo de Goiás/GO 

MATEMÁTICA  
Teoria dos Conjuntos: Tipos de Conjuntos. Operações com Conjuntos. Problemas Aplicados.  Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, 
racionais, reais e complexos. Problemas Aplicados.  Estudo das funções: conceito e gráficos de funções polinomiais de 1º e de 2º graus, 
função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. Análise Gráfica. Problemas Aplicados.  Sistemas de Equações: 1º e de 
2º graus, exponenciais e logarítmicas.  Problemas Aplicados.  Geometria Euclidiana Plana: Figuras geométricas planas. Relações métricas 
nos polígonos regulares: comprimento e área. Problemas Aplicados.  Geometria Espacial: Retas e planos. Paralelismo e 
Perpendicularismo. Prismas, pirâmides, cilindros, cones. Cálculo de áreas e volumes. Razão entre comprimento, áreas e volumes. 
Semelhança de figuras planas e espaciais. Razão entre comprimento áreas e volumes. Problemas Aplicados.   Trigonometria: Relações 
trigonométricas: Adição e subtração de arcos; equações trigonométricas; resolução de triângulos. Problemas Aplicados.  lei dos senos e 
dos cosenos e relações métricas nos triângulos: Funções trigonométricas. Problemas Aplicados.  Sequências Numéricas: Conceitos e 
operações. Progressões Aritméticas e Geométricas. Problemas Aplicados.  Matrizes e Determinantes: Classificação de Matrizes. 
Operações com Matrizes. Inversão de Matrizes. Matriz dos Cofatores. Matriz Adjunta. Determinantes de Matrizes. Problemas 
Aplicados.  Sistemas de Equações Lineares: Resolução e Discussão de sistemas lineares. Problemas Aplicados.  Polinômios: Operações; 
fatoração, raízes reais e complexas, relações entre raízes e coeficientes; equações algébricas.  Análise Combinatória: Princípio 
fundamental de contagem. Permutações, Arranjos e Combinações. Aplicações.  Noções de Probabilidade: Probabilidade de um evento; 
interseção e reunião de eventos; probabilidade condicional; aplicações.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
ENFERMEIRO 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURAS 
Código Municipal de Posturas e Código de Obras. Noções gerais sobre saneamento básico.  Conhecimento sobre serviço público: 
Portarias, decretos, alvará, aviso, circular, ordem de serviço, resolução, ofício, instrução normativa, despacho e parecer.  Poder de 
Polícia. Abuso de Poder. Ato Administrativo: Conceito, Atributos, Requisitos de Validade. Procedimentos Fiscalizatórios: Notificação; 
Auto de Intimação; Auto de Apreensão; Auto de Infração; Auto de Interdição; Cassação da Licença de Funcionamento; Cassação da 
Licença de Construção; Diligências e vistorias. Posturas: Alvará Provisório – condições de concessão; Alvará de Funcionamento. Obras: 
Consulta para Construir; Alvará de Construção; Habite-se; Demolição. Utilização de logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; 
Queimadas; Cortes de árvores; Horários e forma de funcionamento de bancas de jornais, teatros, circos, farmácias, parques. Comércio 
ambulante; Tipos de construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; Locação de uma obra; Alvenarias – tipos e técnicas de 
execução; Revestimentos – tipos e técnicas de execução; Argamassas – tipos e dosagens; Concretos – dosagens e preparação; Noções 
de segurança. Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e mecanizada e suas características. Critérios para classificação 
dos materiais, classificações do DNER e DER – GO, DNIT, importância econômica da classificação, redução volumétrica dos solos ou 
compactação, fundamentos teóricos da compactação. 
 
FISIOTERAPEUTA 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
MÉDICO 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses 
venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, troboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; sistema digestivo: gastrite 
e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; tumores de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
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distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e do sistema endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: 
anemias hipocrômicas, macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes 
de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença 
do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas, encefalopatias; 
psiquiátricas: acoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de 
Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença menigocócica, 
infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 
contato, onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia; ginecológica: 
doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. 
 
NUTRICIONISTA 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
ODONTÓLOGO 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como Direito do Cidadão e Dever do Estado 
(Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
 
PROFESSOR III – GEOGRAFIA 
Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. Processo 
de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS 
E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar brasileira. Lei Nº 
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Lei 
Nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  
 
PROFESSOR III – HISTÓRIA 
Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. Processo 
de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS 
E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar brasileira. Lei Nº 
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Lei 
Nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  
 
PROFESSOR III – MATEMÁTICA 
Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. Processo 
de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS 
E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar brasileira. Lei Nº 
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Lei 
Nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  
 
PROFESSOR III – PEDAGOGIA 
Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. Processo 
de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS 
E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar brasileira. Lei Nº 
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Lei 
Nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  

 
 

MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO, 10 de novembro de 2014. 

 

Deny Leles Aparecido Rosa 
Prefeito Municipal de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO 

 
Gleicimar Rodrigues Barbacena Estevam 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO 


