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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF Nº 46.444.790/0001-03 - www.joaoramalho.sp.gov.br

EDITAL Nº 06/2018
EDITAL RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.° 002/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº
46.444.790/0001-73, com sede administrativa na Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de
São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito WAGNER MATHIAS, no uso de suas atribuições legais, Faz saber e TORNA
PÚBLICO o Edital de Retificação do Edital de Abertura n° 02/2018, do CONCURSO PÚBLICO, nos seguintes termos:
Onde se lê:

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição
de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras),
classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero,
número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos
e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.
Raciocínio Lógico: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação.
Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema
métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de
Pitágoras. Geometria Espacial: Página 2 de 5 poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de
volumes. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade,
educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município,
do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho-SP: hidrografia,
relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição
Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos - Agente Comunitário de Saúde: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a
Lei Orgânica da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n° 2488/GM/2011. Cadastramento familiar
e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. Diagnóstico
comunitário. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.
Saúde da criança e da mulher. Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde. Acolhimento e
vínculo. Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Calendário básico de vacinação. Noções Básicas de doença como:
Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes,
entre outras. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas. A participação do Agente Comunitário de Saúde no
PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). Doenças sexualmente transmissíveis. Educação permanente em saúde.
Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde:
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de
Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas
repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências
sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário,
em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e
proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás); conhecimentos relacionados ao
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programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e
estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água) no ambiente de trabalho;
conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem
de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos
acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços
de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino;
conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos de informática.
Conhecimentos Específicos – Operador de Máquinas: Conhecimento sobre equipamentos de proteção individual –
EPIs; Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação e limpeza de máquinas pesadas
- retro-escavadeira, motoniveladoras (Patrol), pá carregadeira, rolo de compactação etc.; Conhecimentos da Lei 9.503 de
23/09/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Higiene e Limpeza. Utilização de materiais e equipamentos na área
de atuação. Utilização de equipamentos de proteção individual na área de atuação. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Merendeira: Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho.
Alimentação e Nutrição: classificação e função dos alimentos; molhos e temperos; aprimoramento e balanceamento de
cardápios; confecção de alimentos quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais utilizados;
preparação dos alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras máquinas; guarda de utensílios,
equipamentos e de materiais de limpeza. Estocagem, conservação, distribuição e transporte corretos dos alimentos;
planejamento da merenda. Merenda Escolar – sua especificidade. Higiene na Manipulação de Alimentos: cuidados com
o ambiente onde é preparada a merenda; higiene e limpeza pessoal e de utensílios; uso de vestimenta adequada ao
manipular alimentos; higiene pessoal; controle higiênico sanitário dos alimentos; contaminações. Tratamento e destino do
lixo; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e roedores. Prevenção de Acidentes. Demais assuntos que
compõem o quadro de atribuições do cargo. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de João
Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndio.
Conhecimentos Específicos – Vigia: Defesa Pessoal. Direitos Humanos e Relações humanas no trabalho. Prevenção
e combate a incêndio. Primeiros Socorros. Radiocomunicação e alarmes. Sistema de Segurança Pública. Atendimento ao
público. Lei nº 8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atividades específicas teóricas inerentes
ao cargo, Lei orgânica de João Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público.
Leia-se:

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição
de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras),
classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero,
número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos
e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.
Raciocínio Lógico: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação.
Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema
métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de
Pitágoras. Geometria Espacial: Página 2 de 5 poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de
volumes. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema.
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Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade,
educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município,
do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho-SP: hidrografia,
relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição
Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos - Agente Comunitário de Saúde: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a
Lei Orgânica da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n° 2488/GM/2011. Cadastramento familiar
e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. Diagnóstico
comunitário. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.
Saúde da criança e da mulher. Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde. Acolhimento e
vínculo. Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Calendário básico de vacinação. Noções Básicas de doença como:
Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes,
entre outras. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas. A participação do Agente Comunitário de Saúde no
PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). Doenças sexualmente transmissíveis. Educação permanente em saúde.
Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde:
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de
Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas
repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências
sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário,
em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e
proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás); conhecimentos relacionados ao
programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e
estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água) no ambiente de trabalho;
conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem
de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos
acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços
de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino;
conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos de informática.
Conhecimentos Específicos – Operador de Máquinas: Conhecimento sobre equipamentos de proteção individual –
EPIs; Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação e limpeza de máquinas pesadas
- retro-escavadeira, motoniveladoras (Patrol), pá carregadeira, rolo de compactação etc.; Conhecimentos da Lei 9.503 de
23/09/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Higiene e Limpeza. Utilização de materiais e equipamentos na área
de atuação. Utilização de equipamentos de proteção individual na área de atuação. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Merendeira: Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho.
Alimentação e Nutrição: classificação e função dos alimentos; molhos e temperos; aprimoramento e balanceamento de
cardápios; confecção de alimentos quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais utilizados;
preparação dos alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras máquinas; guarda de utensílios,
equipamentos e de materiais de limpeza. Estocagem, conservação, distribuição e transporte corretos dos alimentos;
planejamento da merenda. Merenda Escolar – sua especificidade. Higiene na Manipulação de Alimentos: cuidados com
o ambiente onde é preparada a merenda; higiene e limpeza pessoal e de utensílios; uso de vestimenta adequada ao
manipular alimentos; higiene pessoal; controle higiênico sanitário dos alimentos; contaminações. Tratamento e destino do
lixo; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e roedores. Prevenção de Acidentes. Demais assuntos que
compõem o quadro de atribuições do cargo. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de João
Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndio.
Conhecimentos Específicos – Vigia: Defesa Pessoal. Direitos Humanos e Relações humanas no trabalho. Prevenção
e combate a incêndio. Primeiros Socorros. Radiocomunicação e alarmes. Sistema de Segurança Pública. Atendimento ao
público. Lei nº 8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atividades específicas teóricas inerentes
ao cargo, Lei orgânica de João Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público.
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Conhecimentos Específicos – Agente de Apoio Escolar: 1. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF. 2. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF. 3. BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de
2009. Fixa diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara
de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2009. 4.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Higiene e Segurança nas Escolas.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf. 5. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Onde se lê:
DO ANEXO III:
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de
palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e
subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal.
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem.
Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão.
Significação contextual de palavras e expressões.
Raciocínio Lógico: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): números naturais,
números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal.
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano,
relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º
grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º
grau. Trigonometria. Sequências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise
combinatória: princípio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton.
Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital,
montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana:
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de
Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução
de situações-problema.
Informática: Noções de sistema operacional (ambiente Windows 7 e 10). Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambiente Microsoft Office 2010). Redes de computadores, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.
Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Programa de correio eletrônico
(Microsoft Outlook).
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade,
educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município,
do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho - SP: hidrografia,
relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição
Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos – Agente de Apoio Escolar: 1. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF. 2. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF. 3. BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de
2009. Fixa diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara
de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2009. 4.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Higiene e Segurança nas Escolas.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf. 5. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Consultório Dentário: SUS, princípios e diretrizes. Programa Saúde da
Família, o papel e a inserção das equipes de saúde bucal no PSF. Programa Brasil Sorridente e os PCs (Procedimentos
coletivos); programa de Odontologia preventiva do Ministério da Saúde. Conceitos de prevenção em Odontologia e a
importância do uso racional do flúor. Trabalho em equipe e a inserção da ASB nessa lógica de trabalho. Acolhimento ao
usuário do SUS. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em Odontologia e o trabalho a quatro mãos. Bio segurança,
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infecção cruzada, conceitos de esterilização e desinfecção e sua aplicação na clínica odontológica, manutenção correta
dos equipamentos odontológicos. A administração correta do consultório odontológico, conhecimento do prontuário e o
correto preenchimento das fichas clínicas e odontograma. O significado da saúde e da doença nas sociedades e o
processo saúde doença. Anatomia da cavidade bucal e anexos. As principais doenças da cavidade bucal. Conhecimento
dos principais instrumentais e materiais odontológicos utilizados na clínica odontológica e seu correto uso, manuseio e
armazenamento. Noções de ética em Odontologia. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Técnico em Farmácia: SUS, Princípios e Diretrizes. Seleção de medicamentos, controle
e conservação de medicamentos, distribuição e controle de consumo e armazenamento; boas práticas de armazenamento
de medicamentos; Portaria 344/1998; logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e
estoque máximo; informática aplicada à farmácia. Farmacologia geral; classificação dos medicamentos, vias de
administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Formas farmacêuticas; RENAME e
Farmacovigilância. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Técnico Químico: Diferenciação dos tratamentos biológicos; Etapas de tratamento de
lodo e resíduos químicos; Histórico ambiental dos acidentes decorrentes da poluição hídrica e atmosférica; Poluição do
ar e do solo; Sistemas de abastecimento de água: tipos de sistemas de abastecimento e partes constitutivas; sistema de
captação (tomada de água e recalque); rede de distribuição; adutoras; reservatórios; estações de tratamento de água
para abastecimento – ETA; Sistemas de esgotamento sanitário: tipos de sistemas de esgotamento e partes constitutivas;
rede de coleta; interceptores; emissários; estações elevatórias; estações de tratamento de esgoto – ETE; reuso da água
e uso do esgoto tratado; Sistemas de drenagem e manejo das águas pluvial: tipos de sistemas de drenagem e partes
constitutivas; Estrutura do átomo - Atomística; Misturas - Separação de misturas; Ligações químicas; Funções inorgânicas;
Oxidação e redução - Balanceamento de equações por oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de
reações inorgânicas; REAÇÕES QUÍMICAS: Nox; Formulação de compostos inorgânicos; Equações químicas de simples
troca, dupla troca, decomposição, síntese e oxi-redução; Balanceamento de equações por tentativas e oxiredução.
Volume molar dos gases - Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios químicos - Equilíbrio iônico da água PH e
POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis; Eletroquímica - Pilhas e Eletrólise. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Tesoureiro: Tributos Municipais; Plano Plurianual; Proposta orçamentária e orçamento
público; Lei orçamentária; Previsão e realização da receita; Receita pública e despesa pública; Licitações; Empenho da
despesa; Divida ativa; Pagamentos em cheques; Tipos de cheques; Lei de responsabilidade fiscal; Fontes de receitas e
despesas; Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e correspondências;
Correspondência oficial; Processos administrativos: Formação, autuação e tramitação; Organização administrativa dos
serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; Qualidade no atendimento ao público; A imagem da instituição, a imagem
profissional, sigilo e postura; Noções Básicas de Administração Pública: serviços administrativos, atos administrativos,
poderes administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos poderes legislativo, executivo e
judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene
e segurança do trabalho; Constituição Federal de 1988, arts. 37, 38, 39, 40 e 41. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
LEIA-SE:
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de
palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e
subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal.
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem.
Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão.
Significação contextual de palavras e expressões.
Raciocínio Lógico: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): números naturais,
números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal.
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano,
relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º
grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º
grau. Trigonometria. Sequências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise
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combinatória: princípio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton.
Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital,
montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana:
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de
Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução
de situações-problema.
Informática: Noções de sistema operacional (ambiente Windows 7 e 10). Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambiente Microsoft Office 2010). Redes de computadores, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.
Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Programa de correio eletrônico
(Microsoft Outlook).
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade,
educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município,
do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho - SP: hidrografia,
relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição
Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Consultório Dentário: SUS, princípios e diretrizes. Programa Saúde da
Família, o papel e a inserção das equipes de saúde bucal no PSF. Programa Brasil Sorridente e os PCs (Procedimentos
coletivos); programa de Odontologia preventiva do Ministério da Saúde. Conceitos de prevenção em Odontologia e a
importância do uso racional do flúor. Trabalho em equipe e a inserção da ASB nessa lógica de trabalho. Acolhimento ao
usuário do SUS. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em Odontologia e o trabalho a quatro mãos. Bio segurança,
infecção cruzada, conceitos de esterilização e desinfecção e sua aplicação na clínica odontológica, manutenção correta
dos equipamentos odontológicos. A administração correta do consultório odontológico, conhecimento do prontuário e o
correto preenchimento das fichas clínicas e odontograma. O significado da saúde e da doença nas sociedades e o
processo saúde doença. Anatomia da cavidade bucal e anexos. As principais doenças da cavidade bucal. Conhecimento
dos principais instrumentais e materiais odontológicos utilizados na clínica odontológica e seu correto uso, manuseio e
armazenamento. Noções de ética em Odontologia. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Técnico em Farmácia: SUS, Princípios e Diretrizes. Seleção de medicamentos, controle
e conservação de medicamentos, distribuição e controle de consumo e armazenamento; boas práticas de armazenamento
de medicamentos; Portaria 344/1998; logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e
estoque máximo; informática aplicada à farmácia. Farmacologia geral; classificação dos medicamentos, vias de
administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Formas farmacêuticas; RENAME e
Farmacovigilância. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Técnico Químico: Diferenciação dos tratamentos biológicos; Etapas de tratamento de
lodo e resíduos químicos; Histórico ambiental dos acidentes decorrentes da poluição hídrica e atmosférica; Poluição do
ar e do solo; Sistemas de abastecimento de água: tipos de sistemas de abastecimento e partes constitutivas; sistema de
captação (tomada de água e recalque); rede de distribuição; adutoras; reservatórios; estações de tratamento de água
para abastecimento – ETA; Sistemas de esgotamento sanitário: tipos de sistemas de esgotamento e partes constitutivas;
rede de coleta; interceptores; emissários; estações elevatórias; estações de tratamento de esgoto – ETE; reuso da água
e uso do esgoto tratado; Sistemas de drenagem e manejo das águas pluvial: tipos de sistemas de drenagem e partes
constitutivas; Estrutura do átomo - Atomística; Misturas - Separação de misturas; Ligações químicas; Funções inorgânicas;
Oxidação e redução - Balanceamento de equações por oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de
reações inorgânicas; REAÇÕES QUÍMICAS: Nox; Formulação de compostos inorgânicos; Equações químicas de simples
troca, dupla troca, decomposição, síntese e oxi-redução; Balanceamento de equações por tentativas e oxiredução.
Volume molar dos gases - Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios químicos - Equilíbrio iônico da água PH e
POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis; Eletroquímica - Pilhas e Eletrólise. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.
Conhecimentos Específicos – Tesoureiro: Tributos Municipais; Plano Plurianual; Proposta orçamentária e orçamento
público; Lei orçamentária; Previsão e realização da receita; Receita pública e despesa pública; Licitações; Empenho da
despesa; Divida ativa; Pagamentos em cheques; Tipos de cheques; Lei de responsabilidade fiscal; Fontes de receitas e
despesas; Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e correspondências;
Correspondência oficial; Processos administrativos: Formação, autuação e tramitação; Organização administrativa dos
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serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; Qualidade no atendimento ao público; A imagem da instituição, a imagem
profissional, sigilo e postura; Noções Básicas de Administração Pública: serviços administrativos, atos administrativos,
poderes administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos poderes legislativo, executivo e
judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene
e segurança do trabalho; Constituição Federal de 1988, arts. 37, 38, 39, 40 e 41. Lei Orgânica do Município de João
Ramalho.

Sem mais,
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de João Ramalho, 20 de setembro de 2018.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal

Página 8 de 8

