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MUNICÍPIO DE MACHADO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 15/2021 

 

CARGO 101: MOTORISTA 

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; 2.  ideias centrais desenvolvidas 
em cada parágrafo, inferências); 3. Elementos de coesão e coerência textual; 4. Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, 
sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); 5. Emprego das classes de palavras; 6. Semântica (sinônimos e antônimos, 
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo). 

Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros; 3. Regra de três Simples; 
Medidas de comprimento; 4. Medidas de massa; 5. Medidas de tempo; 6. Dados, tabelas e gráficos; 7.  Porcentagem; 8.  Resolução 
de problemas. 

Conhecimentos Gerais: 1. Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Machado e do Estado de Minas 
Gerais. 2. Atualidades. 3. Cenários políticos. 4. Movimentos sociais. 5. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. 6. Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 7. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 8. Desastres naturais e humanos. 9. Arte e Cultura. 
10. Sociedade e comportamento. 11. Guerras, conflitos e terrorismo. 

 

CARGO 102: PROFISSIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; 2.  ideias centrais desenvolvidas 
em cada parágrafo, inferências); 3. Elementos de coesão e coerência textual; 4. Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, 
sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); 5. Emprego das classes de palavras; 6. Semântica (sinônimos e antônimos, 
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo). 

Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros; 3. Regra de três Simples; 
Medidas de comprimento; 4. Medidas de massa; 5. Medidas de tempo; 6. Dados, tabelas e gráficos; 7.  Porcentagem; 8.  Resolução 
de problemas. 

Conhecimentos Específicos: 1. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. 2. 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 3. Relações Humanas no trabalho. 4. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização 
e disciplina geral. 5. Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios. 6. Proteção ao meio ambiente: Utilização de 
materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 7. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. 8. Os alimentos: Proteção dos alimentos. 9. Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho. 10. Da merenda escolar: 
Preparação dos alimentos, O gás de cozinha, Utilização e manuseio dos eletrodomésticos, Elaboração dos pratos, Estocagem dos 
alimentos, Controle de estoque, Melhor aproveitamento de alimentos, Conservação e validade dos alimentos, Conservação de 
alimentos e manipulação de carnes, Conservação e higiene. 11. Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos. 
12. Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos. 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: 401: ASSISTENTE SOCIAL; 402: FISIOTERAPEUTA; 403: FONOAUDIÓLOGO; 404: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA; 405: PROFESSOR DE INFORMÁTICA; 406: PSICÓLOGO E 407: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. 
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 
9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras variáveis 
e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”. 13. Formação de 
palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou 
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 16. Concordância verbal e nominal. 17. Regência 
verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 
21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística. 

Matemática:1. Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação 
com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; 2.  Mínimo múltiplo comum; 3. Máximo divisor comum; 4. 
Porcentagem; 5. Razão e proporção; 6. Regra de três simples ou composta; 7. Equações do 1º ou dos 2º graus; 8. Sistema de 
equações do 1º grau; 9. Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; 10. Relação entre 
grandezas – tabela ou gráfico; 11. Tratamento da informação – média aritmética simples; 12.  Noções de Geometria – forma, ângulos, 
área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos: 1. Questão Social/Desigualdade Social. 2.  Vulnerabilidade e risco social. Direitos socioassistenciais. 
3. Assistência Social e políticas sociais brasileiras. 4.  Proteção Social de Assistência Social. 5. Território e territorialização. 6. 
Estratégias de intervenção profissional nos campos de atuação com temáticas em família, criança, adolescente, idoso, população em 
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situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente, gênero, raça, etnia e 
diversidade. 7. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. 8. Conhecimentos específicos sobre política nacional de saúde 
mental.9. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social. 10. O Trabalho do Assistente Social. 11. Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS).12. Política Nacional de Assistência Social. 13. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma 
Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. 14. Código de Ética dos profissionais de Serviço Social.15. Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência. 16. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 17. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto 
do Idoso. 18. Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e 
comunitária. 19. SINASE. 20. Conselho Nacional de Assistência Social. 21. Conselho Estadual de Assistência Social. 22. Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

CARGO 402: FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos de Fisioterapia. 2. Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia. 3. Cinesiologia e 
Biomecânica. 4. Eletroterapia e Termoterapia. 5. Cinesioterapia. 6. Métodos e Técnicas de avaliação e tratamento. 7. Provas de Função 
muscular. 8. Recursos Terapêuticos em fisioterapia. 9. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 10. 
Prescrição e Treinamento de órteses e próteses. 11. Fisioterapia em Cardiologia. 12. Fisioterapia em Pneumologia. 13. Fisioterapia 
em Traumatologia e Ortopedia. 14. Fisioterapia em Reumatologia. 15. Fisioterapia em Neurologia. 16. Fisioterapia Pediátrica. 17. 
Fisioterapia em Saúde coletiva. 

CARGO 403: FONOAUDIÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: 1. Mecanismos físicos da comunicação oral. 2. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos 
teóricos, anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. 3. Prevenção dos distúrbios da comunicação 
oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição. 5. 
Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem. 6. 
Processamento auditivo central. 7. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil. 8. Enfoque fonoaudiológico na prática da 
amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 
11. Otoneurologia. 

CARGO 404: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos Específicos: 1. História da Educação Física; 2.  Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma 
prática libertadora e democrática; 3.  A educação física no currículo da educação básica: significado e possibilidades;4.  
Desenvolvimento motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física; 5. Corpo e sociedade: a 
cultura corporal enquanto construção social; 6. Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das ações escolares; 7. 
Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar; 8. Educação Física, esporte e lazer; 9. Conhecimentos em esportes 
como voleibol, basquetebol, futebol, futsal, natação, handebol, atletismo; 10. Conhecimentos em jogos e brincadeiras; 11. O movimento 
do ser humano nas dimensões filosófica, política, histórica, sociocultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas; 12.  
A Educação Física e a cidadania, inclusão e qualidade de vida; 13.  a Educação Física e suas diferentes abordagens; 14. o ensino e 
a aprendizagem em Educação Física; 15. procedimentos metodológicos e avaliatórios. 

CARGO 405: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

Conhecimentos Específicos: 1. Desenvolvimento humano e Tecnologia; 2. Educação Tecnologia e Sociedade; 3. Tecnologias na 
Educação; 4. Mídia/tecnologia/Educação e Cidadania; 5. Aprendizagem em ambiente digital; 6.  Tecnologia e políticas públicas de 
Educação; 7. Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 8. Fundamentos gerais da área de Informática. 9. Conceitos relacionados 
ao ambiente Microsoft Windows e Linux, uso do ambiente gráfico, aplicativos, acessórios, execução de programas e suas 
funcionalidades: Ícones, teclas de atalho, janelas, menus, arquivos, pastas e programas; 10.  Noções de Hardware; 11. Instalação e 
manutenção de periféricos: impressora, scanner, teclado e mouse; 12. Noções de Redes e Protocolos; 13. Cuidados com 
equipamentos e programas; 14. Limpeza do ambiente de trabalho; 15. Backup, Antivírus, MS-Office 2010 em diante, Correio Eletrônico; 
Navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) 16. Aspectos básicos de Segurança de Informática. 17. Conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas.18.  E-mail, Segurança na internet, vírus 
e antivírus. 19. Dispositivos de entrada, saída e armazenamento. 20. Noções básicas de montagem e manutenção de computadores. 
21. Ambientes e Comunidades Virtuais de Aprendizagem. 22. Recursos Educacionais e Objetos de Aprendizagem. 23. Informática na 
educação especial; 24. Recursos Digitais: Softwares educativos; 25. Linux; Movie Maker; 26.  Media Player. 27. Didática Geral.  

CARGO 406: PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: 1. Psicologia da saúde: fundamentos e prática. 2. Intervenção psicológica em níveis de atenção 
primária, secundária e terciária em saúde: competências e responsabilidades. 3. Política Nacional de Atenção Básica. 4. Polít ica 
Nacional de Saúde Mental. 5. RAPS – Rede de Atenção Psicossocial: política antimanicomial e normativas pós-reforma Psiquiátrica. 
6. Programas em saúde: atuação em programas assistenciais de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e de 
promoção da saúde. 7. Tratamento e prevenção da dependência química e uso prejudicial de álcool e outras drogas. 8. Aspectos 
emocionais da doença crônica. 9. Educação em saúde. 10. Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e a Clínica Ampliada. 
11. Psicoterapia breve e outras técnicas psicoterapêuticas. 12. Psicopatologia e psicofarmacologia. 13. Laudos, pareceres, relatórios 
e outros documentos psicológicos. 14. Estudos de caso, produção de informações e avaliação psicológica. 15. Planejamento, 
organização, gestão, monitoramento e avaliação de programas em saúde. 16. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 17. 
Psicologia Escolar. 18. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 19. Ética, Direitos Humanos e relações interpessoais. 20. Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. 

CARGO 407: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: 1. O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um 
programa comunitário. 2. Dinâmica de terapia ocupacional na assistência comunitária e nos grupos populares. 3. O papel do terapeuta 
ocupacional na equipe multiprofissional e interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. 4. Terapia 
Ocupacional aplicada às disfunções físicas, neurológicas e intelectuais. 5. Terapia Ocupacional aplicada às deficiências múltiplas e 
severas.6.  A comunidade e a abordagem sociocultural na terapia ocupacional nesse processo. 7. A criança, o adolescente e o idoso.8.  
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Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional.9.  Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de 
doenças ocupacionais. 10. Intervenção da terapia ocupacional psiquiátrica.11.  Reforma psiquiátrica e reabilitação psicossocial.12.  
Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em saúde mental.13.  A terapia ocupacional em grupo: questões teóricas e 
técnicas. 14. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à comunidade. 15. O terapeuta 
ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. 16. Apoio matricial e clínica ampliada: 
projetos terapêuticos singulares.17.  Código de Ética Profissional. 18. Fundamentos históricos e epistemológicos da terapia 
ocupacional. 19. Prática profissional do terapeuta ocupacional.20. Relação da terapia ocupacional com os sistemas de saúde. 21. 
Educação em Saúde. 

 
 


