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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS E PROVAS PRÁTICAS

ENSINO FUNDAMENTAL

CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica. Sinônimos e 
antônimos.  Acentuação.  Frases  -  afirmativa,  negativa,  interrogativa  e  exclamativa.  Sinais  de  pontuação. 
Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração horário. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, superfície. Dobro, metade. Questões de raciocínio lógico na forma 
de problemas.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO

1.01 – AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO I 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Utilização de materiais, produtos e equipamentos de limpeza; 
 Noções básicas de conservação e manutenção. 
 Noções básicas de higiene e limpeza.  
 Guarda e armazenagem de materiais e utensílios; 
 Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos.

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I  a Prova Prática consistirá na reprodução de 
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos 
específicos na função, de acordo com os materiais e produtos disponibilizados.
Para  a  prova prática  de  Agente  de Limpeza e Conservação I serão considerados os seguintes critérios de 
Avaliação e pontuação:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. De acordo com a tarefa proposta, serão 

atribuídas as seguintes pontuações:
Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme indicação 40 pontos

Cometer apenas 01 erro 32 pontos
Cometer 02 a 03 erros 24 pontos
Cometer 04 a 06 erros 16 pontos
Cometer 07 a 09 erros 08 pontos

Cometer 10 erros ou mais 0 pontos
Obs.: Caso sejam registrados mais de 10 erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução  

da tarefa.
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar 

a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 25% do tempo indicado para a execução da tarefa 20 pontos
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos
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1.02 – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Noções básicas de conservação e manutenção. 
 Manutenção de limpeza de ruas e estradas; 
 Serviços gerais relativos à jardinagem.
 Serviços braçais; 
 Transportes de lixo e entulho; 
 Noções de preparo de alimentos (café, sucos, chás, etc.).

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I  a Prova Prática consistirá na reprodução de 
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos 
específicos na função, de acordo com os materiais e produtos disponibilizados.
Para a prova prática de  Agente de Serviços Gerais I serão considerados os seguintes critérios de Avaliação e 
pontuação:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. De acordo com a tarefa proposta, serão 

atribuídas as seguintes pontuações:
Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme indicação 40 pontos

Cometer apenas 01 erro 32 pontos
Cometer 02 a 03 erros 24 pontos
Cometer 04 a 06 erros 16 pontos
Cometer 07 a 09 erros 08 pontos

Cometer 10 erros ou mais 0 pontos
Obs.: Caso sejam registrados mais de 10 erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução  

da tarefa.
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar 

a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 25% do tempo indicado para a execução da tarefa 20 pontos
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos

1.03 - AUXILIAR DE SEGURANÇA I 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Primeiros Socorros, 
 Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; 
 Fiscalização e Controle de entradas e saídas; 
 Formas de Tratamento; 
 Noções de segurança e prevenção de Incêndio; 

Concurso Público de Provas Nº 03/2019                           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP - Página 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP
Concurso Público de Provas CP Nº 03/2019

 Noções de Hierarquia;
  Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público.

1.04 – MOTORISTA I
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Direção de Trânsito e Direção Defensiva.
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
 Operação e direção de veículos. 
 Serviços básicos de manutenção. 
 Leis e sinais de trânsito. 
 Segurança no transporte de crianças. 
 Manual de Formação de Condutores Veicular.
 LEI  FEDERAL  Nº  9.503 de  23/09/1997  que  instituiu  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro.  Disponível  em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm 
 RESOLUÇÃO  CONTRAN  160 -  Anexo  II  -  Leis  e  sinais  de  trânsito.  Disponível  em 

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf 

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, a Prova Prática, consistira na reprodução de atividades 
onde serão avaliados os conhecimentos e a  experiência  do candidato  na execução dos trabalhos específicos da  
função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar o equipamento indicado, para execução de serviços 
solicitados  pelo  avaliador,  utilizando  ferramental  disponibilizado.  Serão considerados os seguintes critérios de 
Avaliação e pontuação:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Livre circulação, execução de manobra e reposição 
da máquina ao local de origem. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:

LIVRE CIRCULAÇÃO
Condução da máquina em área plana de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Condução da máquina em aclive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Condução da máquina em declive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização da aceleração de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização das marchas de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização dos freios de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos

EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA
Execução dos movimentos e manobras de forma correta 10 pontos 5 pontos 2,5 pontos 0 pontos
Execução da tarefa solicitada com sucesso 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos

RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM
Execução da baliza de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Tempo máximo: 15 minutos. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa. 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos
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ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura  e interpretação de diversos  tipos  de textos  (literários  e não literários).  Processos de coesão textual.  
Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: estrutura 
e  formação  de  palavras.  Emprego  das  classes  de  palavras.  Concordância.  Regência.  Significação  literal  e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros  e racionais:  Operações.  Problemas.  Múltiplos  e divisores  de números  naturais.  Problemas. 
Sistema  decimal  de  medidas,  sistema  de  medidas  do  tempo,  sistema  monetário  brasileiro,  medidas  de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. 
Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática: 
 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail). 
 Conceitos básicos de software e hardware. 
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). 
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO

2.01 – AGENTE ADMINISTRATIVO I 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
 Habilidades, papéis, Memorando, Ofícios, Atendimento ao público, comunicação e desempenho; 
 Princípios e sistemas de administração Municipal; 
 Estrutura e funcionamento do serviço público no Município. 
 Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 
 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados 

à Internet; 
 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 

pesquisa.

2.02 – AUXILIAR DE VETERINÁRIO 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
 Parâmetros vitais básicos – metodologia de aferição e significados fisiológicos.
 Instalações insumos e equipamentos do consultório veterinário (organização, higienização e manutenção 

preventiva);
 Medidas de biossegurança no consultório;
 Instalações, equipamentos e insumos do centro cirúrgico;
 Instrumentação básica;
 Rotinas de lavagem, embalagem, esterilização e conservação de materiais cirúrgicos;
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 Manutenção básica de equipamentos e instrumentos cirúrgicos;
 A sala de emergência: fluxos e organização de insumos e equipamentos;
 Metodologia de apoio nas manobras médicas de emergência;
 Manejo de insumos e equipamentos específicos da internação;
 Curativos, drenos e sondas;
 Vias de acesso na medicação do paciente;
 Registros e documentação inerentes aos serviços de internação;
 Matemática médica (volumetria, doses, diluições, cálculos médicos);
 Drogas controladas;
 Quimioterápicos;
 Biossegurança;
 Estocagem segura;
 Organização, registro e controle de estoque;
 Conceituando serviços de imagem;
 Instalações e Equipamentos;
 Legislação e proteção radiológica;
 A atuação do enfermeiro de apoio em serviços de diagnóstico por imagem.
 Legislação ANVISA;

2.03 – FISCAL TRIBUTÁRIO I 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Jahu.
 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento  
das inscrições; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
 A função do Fiscal de Tributos. 
 Segurança e Ordem Pública. 
 Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços. 
 Auto de Infração e Auto de Apreensão;  
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

Título I - Dos princípios fundamentais; 
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais; 
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios; 
Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I e II; 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras  providências.  Disponível  em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm;

 CRIMES  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA –  Disponível  em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm 

 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm 
 LEI  MUNICIPAL Nº 2.288/1984 -  INSTITUI NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAHU E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

3.01 – MÉDICO VETERINÁRIO CLÍNICO E CIRURGIÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego 
e colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa 
usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências  e raízes.  Razão e  proporção.  Porcentagem.  Regra  de  três  simples  e composta.  Média  aritmética 
simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.  
Sistemas  de  medidas  usuais.  Geometria:  forma,  perímetro,  área,  volume,  ângulo,  teorema  de  Pitágoras. 
Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática: 
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 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail). 
 Conceitos básicos de software e hardware. 
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). 
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Clínica médico-cirúrgica veterinária; 
 Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos; 
 Epidemiologia e saúde pública veterinária; 
 Farmacologia e terapêutica médico-veterinária; 
 Fisiologia  dos  animais  domésticos;  Inspeção  e  tecnologia  de  produtos  de  origem  animal;  Legislações 

sanitárias (Federal e Estadual/SP); 
 Microbiologia e imunologia; 
 Nutrição animal; 
 Parasitologia médico-veterinária; 
 Patologia médico-veterinária; 
 Reprodução e fisiologia da reprodução animal; 
 Toxicologia; Zoonoses: Cisticercose. Tuberculose. 
 Raiva.  Leishmaniose.  Leptospirose.  Brucelose.  Aftosa.  Doenças  Transmitidas  por  Vetores:  Doenças  de 

Chagas. Dengue. Febre Amarela; 
 Zootecnia; Específico: ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental); 
 Agravos  à  saúde  provocados  por  alimentos  (intoxicações  e  infecções);  Higiene  e  higienização  de 

estabelecimentos e de alimentos; 
 Medidas  de  controle  urbano  de  animais  de  fauna  Sinantrópica;  Medidas  de  controle  urbano  de  animais 

domésticos; Bioestatística; 
 Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia;
 Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; 
 Doenças de Notificação Compulsória; Imunização;
 Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; 
LEGISLAÇÃO 
 LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. (Publicado no D.O.U. de 27.01.1999, Seção 1, pág. 1) Define o  

Sistema  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  cria  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  e  dá  outras 
providências.

 Lei Federal Nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973m - Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,  
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. 

 Lei Federal Nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e 
dá outras providências. 

 Lei Federal Nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece  
as sanções respectivas, e dá outras providências.
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