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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 
 

EDITAL 001/2015  
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA 
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
ANEXO II  - CONTEÚDO DAS PROVAS  
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Interpretação de Texto; uso correto das palavras. 
MATEMÁTICA  
As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal (medidas de 
comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; 
Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de 
Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, 
Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Bá́sico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, 
Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de 
Risco Ambiental e Sanitário. Dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Estudo de texto: sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação), figuras de linguagem, 
figuras de estilo idéias principais do texto, natureza e especificidade de cada texto (narrativo, 
descritivo, dissertativo, poético, técnico, “charges” etc). Conhecimentos lingüísticos: ortografia; 
crase; pontuação. Morfologia: classes das palavras; flexões das palavras; estrutura e formação das 
palavras. Sintaxe: regência (nominal e verbal); concordância (nominal e verbal); colocação. 
MATEMÁTICA   
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de tempo. 
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Lei no 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços); Emendas Constitucionais no 19, no 20, 29 e no 41 
e 53; Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; Conhecimentos básicos sobre 
Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município; Constituição Federal (Título VI – Da Tributação e 
do Orçamento); Siops – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Implantado 
pela Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República no 1163, de 11 de outubro de 2000, 
posteriormente retificada pela Portaria Interministerial no 446, de 16 de março de 2004; Siope – 
Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – implantado pela Portaria MEC, 
no. 006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela Portaria 633 de 30 de agosto de 2006, do 
Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei Federal no. 10028/2000; Leis do Fundeb, Lei 
11.494/2007; Lei Federal 8689/1993; Noções básicas de informática. Dados históricos do município 
(disponíveis no sitio www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
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BRAÇALISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Interpretação de Texto; uso correto das palavras. 
MATEMÁTICA  
As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal (medidas de 
comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Estatuto dos servidores públicos municipais e dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
 
CONTROLADOR INTERNO  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Estudo de texto: sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação), figuras de linguagem, 
figuras de estilo idéias principais do texto, natureza e especificidade de cada texto (narrativo, 
descritivo, dissertativo, poético, técnico, “charges” etc). Conhecimentos lingüísticos: ortografia; 
crase; pontuação. Morfologia: classes das palavras; flexões das palavras; estrutura e formação das 
palavras. Sintaxe: regência (nominal e verbal); concordância (nominal e verbal); colocação. 
MATEMÁTICA   
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas.Problemas. Sistema de medida de tempo. 
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes.Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Agente Público: função pública, atendimento ao cidadão. Ética na 
Administração Pública e sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
(Lei no 8429, de 02/06/1992). Processo Administrativo: normas básicas no âmbito da Administração 
Federal. (Lei no 9.784, de 29/01/99). Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto. 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação, modalidades e tipos, revogação e anulação; 
sanções. (Lei no 8.666, de 21/06/93 e Lei no 10.520, de 17/07/2002). 9. Controle Interno e Controle 
Externo na Administração Pública: conceito e abrangência. 10. Sistema Tributário Nacional e 
Finanças Públicas. Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Pública; Constituição Federal. 
Noções básicas de informática. Lei Orgânica, Estatuto dos servidores, Código Tributário e dados 
históricos do município (disponíveis no sitio www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Estudo de texto: sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação), figuras de linguagem, 
figuras de estilo idéias principais do texto, natureza e especificidade de cada texto (narrativo, 
descritivo, dissertativo, poético, técnico, “charges” etc). Conhecimentos lingüísticos: ortografia; 
crase; pontuação. Morfologia: classes das palavras; flexões das palavras; estrutura e formação das 
palavras. Sintaxe: regência (nominal e verbal); concordância (nominal e verbal); colocação. 
MATEMÁTICA   
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de tempo. 
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Noções básicas de informática. Lei Orgânica do Município, Estatuto dos servidores públicos 
municipais, Código Tributário e de Posturas e dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
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MOTORISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Interpretação de textos: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha, propaganda.  
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica.  Pontuação. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, preposições e conjunções. Emprego 
de pessoas, modos e tempos verbais. Concordância verbal e nominal.  
MATEMÁTICA   
Sistema de numeração decimal. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações com números reais. Proporção e Regra de três. Porcentagem. Equação do primeiro grau.  
Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa, superfície, volume e capacidade. Tratamento da 
informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Espaço e forma: identificação, descrição, 
interpretação e área de figuras geométricas planas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Do 
Cidadão. Da educação para o trânsito. Da sinalização de trânsito. Das infrações e dos crimes de 
Trânsito. Direção Defensiva e meio ambiente. Noções de mecânica. Estatuto dos servidores públicos 
municipais e dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
PROFESSOR - PEDAGOGO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Estudo de texto: sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação), figuras de linguagem, 
figuras de estilo idéias principais do texto, natureza e especificidade de cada texto (narrativo, 
descritivo, dissertativo, poético, técnico, “charges” etc). Conhecimentos lingüísticos: ortografia; 
crase; pontuação. Morfologia: classes das palavras; flexões das palavras; estrutura e formação das 
palavras. Sintaxe: regência (nominal e verbal); concordância (nominal e verbal); colocação. 
MATEMÁTICA   
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de tempo. 
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Concepções de educação e escola. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e 
alternativas metodológicas. A construção do conhecimento. Processo ensino – aprendizagem: papel 
do educador, do educando, da sociedade. Avaliação. Educação inclusiva. Concepção de educação 
infantil e da prática pedagógica nas séries iniciais do ensino fundamental. O processo ensino – 
aprendizagem. Orientações metodológicas: educação infantil; as diferentes áreas do conhecimento, da 
1.a à 4.a série; alfabetização, leitura e escrita; a criança, o número e os jogos; visão transversal e 
interdisciplinar do conhecimento. Articulações entre educação infantil e ensino fundamental. 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola. Dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
PROFESSOR DE INGLÊS  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Estudo de texto: sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação), figuras de linguagem, 
figuras de estilo idéias principais do texto, natureza e especificidade de cada texto (narrativo, 
descritivo, dissertativo, poético, técnico, “charges” etc.). Conhecimentos lingüísticos: ortografia; 
crase; pontuação. Morfologia: classes das palavras; flexões das palavras; estrutura e formação das 
palavras. Sintaxe: regência (nominal e verbal); concordância (nominal e verbal); colocação. 
MATEMÁTICA   
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de tempo. 
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 



4 
 

composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da 
língua estrangeira moderna. O ensino de língua para a comunicação. Dimensões comunicativas no 
ensino de inglês. Construção da leitura e escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. 
Aspectos gramaticais da língua inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. 
Compreensão de texto. Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os 
tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). 
Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia. 
Atualidades profissionais. Dados históricos do município (disponíveis no sitio 
www.campoalegredegoias.go.gov.br). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


