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EDITAL Nº 01/2021 – ANEXO lII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

 

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

1. CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo  
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia, 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 
pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, 
Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; 
Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Literatura 
Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem; Termos essenciais da oração; 
Vícios de linguagem, semântica; Gramática, divisão silábica, Crase, Classes gramaticais 
variáveis, Termos integrantes da oração, Orações coordenadas, Orações subordinadas: 
substantivos e pontuação. Encontros vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de 
pontuação; Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, 
preposição; Linguagem coloquial e formal; Sentido figurado; Gênero (masculino/feminino); 
Concordância entre adjetivos e substantivos. 
 
MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição, Subtração, Multiplicação, 
Divisão. Operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio 
lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros 
simples e juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão aritmética e 
geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio 
seqüencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração decimal; Operações 
fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e 
determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; 
Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função modular; Geometrias. Máximo divisor 
comum e mínimo divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos 
geográficos da área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e 
instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, microárea e área de 
abrangência; Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de 
saúde/doenças da população; Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores 
socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em 
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos 
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e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do 
usuário e do trabalhador, equidade, Sistema de informação em saúde; Condições de risco social: 
violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou 
insuficiência de infraestrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais 
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 
Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município; Informação, educação e 
comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação 
popular; Cultura popular e sua relação com os processos educativos; Participação e mobilização 
social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva  de base popular; 
Lideranças: conceitos,tipos e processos de constituição de lideres populares; Pessoas portadoras de 
necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais; Saúde 
da criança, do adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; 
Noções de ética e cidadania. 
 

Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. 
Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. 
Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006. 
Portaria MS/GM nº 2.488/2011.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História de Inimutaba, acontecimentos recentes e relevantes 
(sanitários, políticos, econômicos, segurança e ambientais, dentre outros). 

 
2. CARGO: Agente de Combate a Endemias 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo  
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia, 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 
pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, 
Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; 
Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Literatura 
Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem; Termos essenciais da oração; 
Vícios de linguagem, semântica; Gramática, divisão silábica, Crase, Classes gramaticais 
variáveis, Termos integrantes da oração, Orações coordenadas, Orações subordinadas: 
substantivos e pontuação. Encontros vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de 
pontuação; Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, 
preposição; Linguagem coloquial e formal; Sentido figurado; Gênero (masculino/feminino); 
Concordância entre adjetivos e substantivos. 
 
MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição, Subtração, Multiplicação, 
Divisão. Operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio 
lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros 
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simples e juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão aritmética e 
geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio 
seqüencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração decimal; Operações 
fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e 
determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; 
Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função modular; Geometrias. Máximo divisor 
comum e mínimo divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: História de Inimutaba, acontecimentos recentes e relevantes 
(sanitários, políticos, econômicos, segurança e ambientais, dentre outros). 
 

3. CARGO: Professor PI (Ensino Infantil) 

ESCOLARIDADE: Magistério concluído até o ano de 1998 ou Especialização em nível médio 
em Educação Infantil e/ou Curso Superior completo em Normal Superior e/ou Pedagogia.  
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Separação de silaba, adjetivo, substantivo, pronomes, advérbios, 
regras de acentuação. Conjunções, ortografia, gênero, emprego de crase, figuras de linguagem, 
frase. Compreensão e Interpretação de textos.  Morfologia: classes de palavras variáveis e 
invariáveis: conceito, classificação e emprego. Sintaxe: frase, oração, período simples e 
composto; termos da oração; discurso direto e discurso indireto; concordância nominal e verbal; 
regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos.  Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de 
linguagem. Vícios de linguagem: barbarismos, solecismos e arcaísmos. 
 
MATEMÁTICA: Álgebra, peso e medidas, raciocínio lógico, frações, operação em conjuntos 
numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e 
proporções, porcentagem e juros simples, relações de dependência entre grandezas, princípio de 
contagem, características das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de 
medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes, noções de probabilidade, sistemas, equações, 
capacidade, ângulos Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, números 
decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus; 
Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de Pitágoras; 
Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas 
envolvendo os itens do programa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LDB (Lei de diretrizes e Bases Curriculares 9394/96), 
Historia da educação em Inimutaba (rede Municipal de ensino) PDE, PPP, Habilidade e 
competências da Educação Infantil O cotidiano escolar para a educação de hoje: a construção de 
valores de uma vida cidadã que possibilita aprender e socializar saberes, desenvolver atitudes 
cooperativas, solidárias e responsáveis . A Gestão dos tempos e espaços para o ensino e 
aprendizagem: as relações estabelecidas, os contratos de convívio, a democratização, o acesso e 
o uso de todos os recursos. Saberes e práticas voltadas para o desenvolvimento de competências 
cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Concepções sobre os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento; Organização dos conteúdos de aprendizagem: a programação didática – 
organização vertical e horizontal dos conteúdos - e as modalidades organizativas; A Escola, o 
Currículo e a Diversidade; Educação Infantil: articulação e desenvolvimento curricular. Lei Federal 
nº 11.645, de 10/03/08 - Altera a Lei 9.394/96, modificada pela Lei 10.639/03, Lei Federal nº 
11.494, de 20/06/07. Resolução CNE/CEB nº 01/99 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. Os direitos fundamentais da criança; Fundamentos e métodos da 
Educação Infantil, Formação e ética profissional do educador infantil; Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil. A organização do tempo e espaço na educação infantil, integração 
família/instituto de educação infantil. Mecanismos pedagógicos da educação infantil: 
planejamento, desenvolvimento e avaliação. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História de Inimutaba, acontecimentos recentes e relevantes 
(sanitários, políticos, econômicos, segurança e ambientais, dentre outros). 
 

CARGO: Professor PII (Ensino Fundamental) 

ESCOLARIDADE: Magistério concluído até o ano de 1998 e/ou Ensino Superior completo 
em Normal Superior e/ou em Pedagogia. 
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Separação de silaba, adjetivo, substantivo, pronomes, advérbios, 
regras de acentuação. Concordância verbal, concordância nominal e verbo nominal, conjunções, 
ortografia, gênero, emprego de crase, figuras de linguagem, frase, Fonética, Morfologia Leitura e 
interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal coloquial e formal culta. Ortografia: emprego 
de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ 
fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de 
formação de palavras: prefixos, sufixos e radicais; classes de palavras - identificação e flexões: 
substantivos, adjetivos, artigo, numeral, pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, 
demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos 
(conjugação dos regulares, irregulares e auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação 
pronominal, vozes verbais), advérbios. Sintaxe: termos das orações, classificação das 
coordenadas e subordinadas. Concordância nominal e verbal. Crase. Semântica: denotação, 
conotação; sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras 
de linguagem. 
 

MATEMÁTICA: Álgebra, peso e medidas, raciocínio lógico, frações, operação em conjuntos 
numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e 
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proporções, porcentagem e juros simples, relações de dependência entre grandezas, princípio de 
contagem, características das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de 
medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes, noções de probabilidade, sistemas, equações, 
capacidade, ângulos. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LDB (Lei de diretrizes e Bases Curriculares 9394/96), 
Historia da educação em Inimutaba (rede Municipal de ensino) PDE, PPP, Habilidade e 
competências da Educação Básica (1º ao 5 º ano) O cotidiano escolar para a educação de hoje: a 
construção de valores de uma vida cidadã que possibilita aprender e socializar saberes, 
desenvolver atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis . A Gestão dos tempos e espaços 
para o ensino e aprendizagem: as relações estabelecidas, os contratos de convívio, a 
democratização, o acesso e o uso de todos os recursos. Saberes e práticas voltadas para o 
desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Concepções sobre os 
processos de aprendizagem e desenvolvimento; Organização dos conteúdos de aprendizagem: a 
programação didática – organização vertical e horizontal dos conteúdos - e as modalidades 
organizativas; A Escola, o Currículo e a Diversidade; Educação básica: articulação e 
desenvolvimento curricular. Lei Federal nº 11.645, de 10/03/08 - Altera a Lei 9.394/96, modificada 
pela Lei 10.639/03, Lei Federal nº 11.494, de 20/06/07. Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Resolução CNE/CEB nº 01/99 - 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Alfabetização, letramento e 
linguagem. O ensino de língua portuguesa na educação infantil a anos iniciais do ensino 
Fundamental. Mecanismos pedagógicos do ensino fundamental anos iniciais e educação infantil: 
planejamento, desenvolvimento e avaliação Paradigmas Educacionais; a função social da 
Escola;recursos didáticos. Interdisciplinaridade e Transversalidade: ética, saúde, meio ambiente, 
orientação sexual, pluralidade cultural, cultura étnico-racial; a didática e as diferentes formas de 
organizar o ensino;Formação continuada do professor; Escola e cidadania; Organização do 
trabalho pedagógico na escola. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História de Inimutaba, acontecimentos recentes e relevantes 
(sanitários, políticos, econômicos, segurança e ambientais, dentre outros). 
 
 
Inimutaba/MG, 22 de fevereiro de 2021. 
Cancelado em 04 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

      Emersomm Danezzi                                     PGPO Consultoria 
                  Prefeito Municipal                              Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 

                                                                                CNPJ nº 17.963.403/0001-39 
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