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ERRATA 02 DO EDITAL Nº 001/2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EM FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR

Seleção: Prova Objetiva Escrita e Curso de Formação

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, tendo instituído a Comissão de Organização e Acompanhamento do Concurso Público
através do Decreto nº 018 de 23 de fevereiro de 2022, e em vista ao disposto no Inciso IX, art. 37 da
Constituição Federal, nas Leis Municipais n° 624/2017,n° 633/2017 e 817/2021 e nas demais leis que
regem a espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICA a ERRATA do Edital de Inscrição
001/2022 do CONCURSO PÚBLICO destinado à contratação, de servidores para compor o quadro de
servidores do município.
Onde lê-se:
ANEXO I
QUADRO TOTAL DE VAGAS, SALÁRIO, PRÉ-REQUISITO E CARGA HORÁRIA
Cargos
Vagas
Pré-Requisito
Carga
Remuneração
Horária
Semanal
Agente Comunitário de Saúde 02 + CR*
Ensino Fundamental Completo.
40 horas R$ 1.705,93
Ensino Fundamental Completo. semanais
Residir na área da comunidade
em que atuar, desde a data da
publicação do edital do Concurso
Público.
CR*: Cadastro Reserva
LEIA-SE:
ANEXO I
QUADRO TOTAL DE VAGAS, SALÁRIO, PRÉ-REQUISITO E CARGA HORÁRIA
Cargos
Vagas
Pré-Requisito
Carga
Remuneração
Horária
Semanal
Agente Comunitário de Saúde 02 + CR*
Ensino Médio Completo. Residir 40 horas R$ 1.705,93
na área da comunidade em que semanais
atuar, desde a data da publicação
do edital do Concurso Público.
CR*: Cadastro Reserva
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Onde lê-se:
ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
Cargo: Professor de Educação Infantil
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia.
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e
promover as atividades educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva
das crianças em idade de creche e pré-escola, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo,
da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos o exercício da escolha, da
descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus
conhecimentos e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos,
pintura, música, dança, canto e outras modalidades de expressão visando criar experiências de
aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o
desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu
mundo; Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula,
selecionando assunto e determinando a metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios,
observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita dar
informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Professor de Ensino Fundamental I
Escolaridade: Nível Superior em Licenciatura Plena.
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e
promover as atividades educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva
das crianças em idade de creche e pré-escola, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo,
da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos o exercício da escolha, da
descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus
conhecimentos e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos,
pintura, música, dança, canto e outras modalidades de expressão visando criar experiências de
aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o
desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu
mundo; Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula,
selecionando assunto e determinando a metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios,
observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita dar
informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Professor de Ensino Fundamental II
Escolaridade: Nível Superior em Licenciatura Plena.
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e
promover as atividades educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva
das crianças em idade de creche e pré-escola, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo,
da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos o exercício da escolha, da
descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus
conhecimentos e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos,
pintura, música, dança, canto e outras modalidades de expressão visando criar experiências de
aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o
desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu
mundo; Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula,
selecionando assunto e determinando a metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios,
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observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita dar
informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Guarda Municipal
Escolaridade: Nível Médio Completo.
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar a entrada e a saída de pessoas nos locais sob a vigilância, de acordo com as
instruções que lhes sejam dadas. Verificar o fechamento de portões, portas e janelas. Fazer ronda diurna
e noturna, segundo a escala de serviços. Zelar pela segurança de autoridades e de servidores. Zelar pela
segurança do patrimônio municipal e dos bens sob responsabilidade da prefeitura. Prestar informações,
orientar e encaminhar pessoas á repartições públicas municipais. Fazer relatório diário sobre os
incidentes ocorridos durante o trabalho. Executar outras tarefas afins e correlatas.
Cargo: Motorista
Escolaridade: Nível fundamental completo, com CNH categoria “D” a “E” com 2 (dois) anos de
Habilitação.
ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículos automotores, incluindo caminhões e ônibus, obedecendo ao Código
Nacional de Trânsito, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o transporte de passageiros ou
carga. Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias condições de
funcionamento, verificando diariamente as condições dos veículos e providenciando sua manutenção
preventiva e corretiva; Executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas. Providenciar o
abastecimento dos veículos; controlar, através de registros o consumo de combustível e lubrificantes;
observar as ordens de serviço verificando o itinerário a ser percorrido e a programação estabelecida.
Preencher o boletim diário de transportes. Recolher os veículos a garagem depois de concluído o serviço.
Desenvolver outras atividades correlatas.
Cargo: Operador de Máquinas
Escolaridade: Nível fundamental completo com CNH categoria “E” com 2 (dois) anos de Habilitação.
ATRIBUIÇÕES: Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e
estradas, assim com abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em
escavação transporte de terras. Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de compactação,
varredouras mecânicas, tratores, etc...; comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou
asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha
e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar,
carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela
boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários,
a fim de garantir sua correta execução; por em prática as medidas de segurança recomendadas para a
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina
e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca
de pneus, quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para
assegura o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários; anotar,
seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o abastecimento de
combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; e executar tarefas afins e de
interesse da Municipalidade.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
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ATRIBUIÇÕES: No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de
saúde da família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua base
geográfica de atuação:
I - utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; II - detalhamento das visitas
domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle
e planejamento das ações de saúde; III - mobilização da comunidade e estímulo à sua participação nas
políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional; IV - realização de visitas
domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: a) da gestante, no período prénatal, no parto e no puerpério; b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; c) da criança, verificando
o seu estado vacinal e a evolução de seu peso e altura; d) do adolescente, identificando suas
necessidades e motivando sua participação em ações de educação em saúde, em conformidade com o
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente; e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção
de saúde, prevenção de quedas e acidentes domésticos, e motivando sua participação em atividades
físicas e coletivas; f) da pessoa em sofrimento psíquico; g) da pessoa com dependência química do álcool,
do tabaco ou de outras drogas; h) da pessoa com sinais ou sintomas de alterações na cavidade bucal; i)
da mulher, do homem e dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação em
saúde para promover a saúde e prevenir doenças; V - realização de visitas domiciliares regulares e
periódicas para identificação e acompanhamento: a) de situações de risco à família; b) de grupos de risco
com maior vulnerabilidade social, promovendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e
educação em saúde; c) do estado vacinal da gestante, do idoso e da população de risco, conforme sua
vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação. VI –
acompanhamento das condicionalidades dos programas sociais, em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS.
No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família,
poderão ser consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde assistidas por profissional de
saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos
adequados, em sua base geográfica de atuação: I - aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar,
em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; II - medição
de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a
unidade de saúde de referência; III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; IV - orientação e apoio,
em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade; No
modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, são
consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros da
equipe, na sua base geográfica de atuação: I - participação no planejamento e mapeamento institucional,
social e demográfico; II - consolidação e análise dos dados obtidos nas visitas domiciliares; III - realização
de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade das informações obtidas nos levantamentos
socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde; IV - participação na elaboração, implementação,
avaliação e reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento dos determinantes de
processo saúde-doença; V - orientação de indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações
desenvolvidos no âmbito da atenção básica de saúde; VI - planejamento, desenvolvimento e avaliação
das ações de saúde; VII - estímulo à participação da população no planejamento, acompanhamento e
avaliação das ações locais de saúde. ” (NR)
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias realizarão atividades de
forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais, por meio da Educação Popular em Saúde, dentro
de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações: I - orientação da comunidade
quanto a ações de promoção de saúde e ao uso de medidas de proteção individual e coletiva para a
prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por
animais peçonhentos; II - planejamento, programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em
saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família; III - notificação dos casos suspeitos de
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zoonoses à unidade básica de saúde de referência e à estrutura de vigilância epidemiológica em sua área
geográfica de atuação.
LEIA-SE:
ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
Cargo: Professor de Educação Infantil
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia.
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas para classes de Educação Infantil; Preparar programas e cursos;
Participar de reuniões de pais e mestres; Orientar os alunos através dos recursos didáticos apropriados;
Avaliar o desempenho dos alunos; Selecionar conteúdos programáticos a serem utilizados na sala de
aula; Controlar a frequência dos alunos; Participar de programas de capacitação; Executar outras
atividades afins e correlatas.
Cargo: Professor de Ensino Fundamental I
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia.
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas para classes de Ensino Fundamental (de 1º ao 5º Ano); Preparar
programas e cursos; Participar de reuniões de pais e mestres; Orientar os alunos através dos recursos
didáticos apropriados; Avaliar o desempenho dos alunos; Selecionar conteúdos programáticos a serem
utilizados na sala de aula; Controlar a frequência dos alunos; Participar de programas de capacitação;
Executar outras atividades afins e correlatas.
Cargo: Professor de Ensino Fundamental II
Escolaridade: Nível Superior em Licenciatura Plena.
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas para Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano; Preparar programas e cursos;
Participar de reuniões de pais e mestres; Orientar os alunos através dos recursos didáticos apropriados;
Avaliar o desempenho dos alunos; Selecionar conteúdos programáticos a serem utilizados na sala de
aula; Controlar a frequência dos alunos; Participar de programas de capacitação e reciclagem; Executar
outras atividades afins e. correlatas.
Cargo: Guarda Municipal
Escolaridade: Nível Médio Completo.
ATRIBUIÇÕES: Proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais e do meio
ambiente, conforme o disposto no artigo 144, § 8º da Constituição Federal e no artigo 139, § 1º, da Lei
Orgânica Municipal; atuar em colaboração com as instituições constitucionais de policiamento ostensivo
e combate a criminalidade, como as policias estaduais e federais; Realizar policiamento comunitário
preventivo e permanente dos espaços públicos, orientado para a solução de problemas, interagindo com
as polícias estaduais e federais no município, agindo junto à comunidade e promovendo a mediação de
conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; Prevenir e inibir atos delituosos que atentem
contra as pessoas, os bens, e os serviços e instalações municipais, realizando policiamento diurno e
noturno; Proteger os patrimônios coletivos, em especial os ecológicos, culturais, arquitetônicos e
ambientais do Município, inclusive adotando medidas educativas; Apoiar a Administração Municipal no
exercício do poder de polícia administrativa; Fazer cessar as atividades que violarem as normas relativas
a saúde, a defesa civil, ao sossego público, a higiene, a segurança e outras de interesse da coletividade;
Prestar segurança a eventos e solenidades promovidas pela Prefeitura ou que tenha interesse público.
Coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de oferecer e obter colaboração,
principalmente no que se refere ao trânsito de veículos e a defesa civil; Executar outras tarefas e afins
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correlatas..
Cargo: Motorista
Escolaridade: Nível fundamental completo, com CNH categoria “D” a “E” com 2 (dois) anos de
Habilitação.
ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e de cargas; Verificar
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; transportar pessoas e
materiais; Orientar e auxiliar na carga e descarga de veículos, antes de sua utilização; Zelar pela
segurança dos passageiros; Fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo; Observar os
períodos de revisão e manutenção preservativa do veículo; Anotar, segundo as normas estabelecidas a
quilometragem rodada, as viagens rodadas, os objetos e as pessoas transportadas, itinerários e outras
ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
Executar outras tarefas afins e correlatas.
Cargo: Operador de Máquinas
Escolaridade: Nível fundamental completo com CNH categoria “E” com 2 (dois) anos de Habilitação.
ATRIBUIÇÕES: Operar escavadeiras, guindastes, tratores de esteiras e de rodas, reboques,
motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor e outros; Executar serviços de escavação,
terraplanagem e nivelamento de solos; Executar serviços de construção, pavimento e conservação de
vias; Realizar pequenos reparos de emergência, visando a conservação das máquinas e equipamentos
pesados; Efetuar carregamento e descarregamento de materiais; Orientar seus auxiliares nos serviços
de sua alçada; Zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da máquina e do
equipamento de trabalho, providenciando a sua reparação quando necessário; Dar plantão diurno e
noturno, quando necessário; Executar outras tarefas e afins correlatas.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
ATRIBUIÇÕES: No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de
saúde da família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua base
geográfica de atuação:
I - utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; II - detalhamento das visitas
domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle
e planejamento das ações de saúde; III - mobilização da comunidade e estímulo à sua participação nas
políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional; IV - realização de visitas
domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: a) da gestante, no período prénatal, no parto e no puerpério; b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; c) da criança, verificando
o seu estado vacinal e a evolução de seu peso e altura; d) do adolescente, identificando suas
necessidades e motivando sua participação em ações de educação em saúde, em conformidade com o
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente; e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção
de saúde, prevenção de quedas e acidentes domésticos, e motivando sua participação em atividades
físicas e coletivas; f) da pessoa em sofrimento psíquico; g) da pessoa com dependência química do álcool,
do tabaco ou de outras drogas; h) da pessoa com sinais ou sintomas de alterações na cavidade bucal; i)
da mulher, do homem e dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação em
saúde para promover a saúde e prevenir doenças; V - realização de visitas domiciliares regulares e
periódicas para identificação e acompanhamento: a) de situações de risco à família; b) de grupos de risco
com maior vulnerabilidade social, promovendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e
educação em saúde; c) do estado vacinal da gestante, do idoso e da população de risco, conforme sua
vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação. VI –
acompanhamento das condicionalidades dos programas sociais, em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS.
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No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família,
poderão ser consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde assistidas por profissional de
saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos
adequados, em sua base geográfica de atuação: I - aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar,
em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; II - medição
de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a
unidade de saúde de referência; III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; IV - orientação e apoio,
em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade; No
modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, são
consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros da
equipe, na sua base geográfica de atuação: I - participação no planejamento e mapeamento institucional,
social e demográfico; II - consolidação e análise dos dados obtidos nas visitas domiciliares; III - realização
de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade das informações obtidas nos levantamentos
socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde; IV - participação na elaboração, implementação,
avaliação e reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento dos determinantes de
processo saúde-doença; V - orientação de indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações
desenvolvidos no âmbito da atenção básica de saúde; VI - planejamento, desenvolvimento e avaliação
das ações de saúde; VII - estímulo à participação da população no planejamento, acompanhamento e
avaliação das ações locais de saúde. ” (NR)
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias realizarão atividades de
forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais, por meio da Educação Popular em Saúde, dentro
de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações: I - orientação da comunidade
quanto a ações de promoção de saúde e ao uso de medidas de proteção individual e coletiva para a
prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por
animais peçonhentos; II - planejamento, programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em
saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família; III - notificação dos casos suspeitos de
zoonoses à unidade básica de saúde de referência e à estrutura de vigilância epidemiológica em sua área
geográfica de atuação.
Onde lê-se:
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS ESCRITAS
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215, 216, 217, 218, 224 E 225
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Processos de formação
de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação
gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações,
classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período,
concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
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As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A
fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e
Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Chegada da corte portuguesa no Brasil.
Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro Império; Período Regencial. Segundo
Império. O Brasil da monarquia à República: a Guerra do Paraguai. Primeira Grande Guerra. Era Vargas.
Segunda Guerra Mundial. Globalização e antiglobalização. A questão ambiental. O planeta Terra:
estrutura, movimentos. Os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia brasileiras. As questões
ambientais na contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do
mundo. Migração: tipos. A organização do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento, colonização e
contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da região
Nordeste. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os impactos ambientais no meio
urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações.
Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Funções elementares: 1° grau,
2° grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas,
congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre
retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e Finanças:
Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos básicos da
estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos e suas características. Cladogramas. Os processos assexuais: estratégias
naturais de “clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de Darwin.
Genética Mendeliana. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas.
Sistema solar. A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação
de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias, as endemias no Brasil, Pandemia.
Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano: sistemas.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215 A 218
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 219, 220, 221, 222, 223, 226 E 227
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras,
divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
História do Brasil: Do descobrimento aos dias atuais. O Brasil Colonial. O Brasil República. Golpe da
Ditadura Militar. 1ª Guerra Mundial. 2ª Guerra Mundial. Geografia do Brasil: Divisão Política do Brasil.
Divisão Física. Clima brasileiro. Regiões brasileiras. Planeta Terra: características e movimentos. Cenário
político brasileiro atual.
Lógica Matemática
Números naturais. Sistema de numeração. Sequência dos números naturais. Comparação de números
naturais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Frações. Razão e Proporção. Expressões
numéricas. Do espaço para o plano. Formas geométricas planas e espaciais.
Ciências
A classificação dos seres vivos. A classificação em cinco reinos. Ecologia. Cadeia alimentar. Relações
ecológicas. A água: o ciclo da água. Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano:
sistemas. Origem da vida e das espécies. A classificação dos seres vivos e o conhecimento da
biodiversidade. Vírus e bactérias.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 219 A 223
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Guarda Municipal (Código: 218)
Noções de primeiros socorros. Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º
ao 4º). Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11º). Da segurança pública (art. 144 – os artigos
em referência são da Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a
Administração Pública (artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes
praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação.
Leis de gerais das Guardas Municipais: Lei nº 13.022/14; Estatuto do Desarmamento nº 10.826/03; nº
5.123/04 e Portaria DPF nº 365/06.
LEIA-SE:
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS ESCRITAS
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 E 225
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Processos de formação
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de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação
gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações,
classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período,
concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A
fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e
Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Chegada da corte portuguesa no Brasil.
Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro Império; Período Regencial. Segundo
Império. O Brasil da monarquia à República: a Guerra do Paraguai. Primeira Grande Guerra. Era Vargas.
Segunda Guerra Mundial. Globalização e antiglobalização. A questão ambiental. O planeta Terra:
estrutura, movimentos. Os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia brasileiras. As questões
ambientais na contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do
mundo. Migração: tipos. A organização do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento, colonização e
contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da região
Nordeste. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os impactos ambientais no meio
urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações.
Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Funções elementares: 1° grau,
2° grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas,
congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre
retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e Finanças:
Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos básicos da
estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos e suas características. Cladogramas. Os processos assexuais: estratégias
naturais de “clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de Darwin.
Genética Mendeliana. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas.
Sistema solar. A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação
de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias, as endemias no Brasil, Pandemia.
Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano: sistemas.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215 A 223
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPXKEZWZX3GXEFGJYHCOTA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Março de 2022
12 - Ano - Nº 4536

Serrolândia

CNPJ 26.980.876/0001-35 – Rua Francisco Rocha Pires, 230 – Apto. 102 – Centro – Jacobina – Bahia – CEP
44 700-000
Tel.: (74) 99923-4030 / (74) 99817-3775 e-mail: contato@notusinstituto.com.br
Site: www.notusinstituto.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41 CEP. 44710-000

TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 226 E 227
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras,
divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
História do Brasil: Do descobrimento aos dias atuais. O Brasil Colonial. O Brasil República. Golpe da
Ditadura Militar. 1ª Guerra Mundial. 2ª Guerra Mundial. Geografia do Brasil: Divisão Política do Brasil.
Divisão Física. Clima brasileiro. Regiões brasileiras. Planeta Terra: características e movimentos. Cenário
político brasileiro atual.
Lógica Matemática
Números naturais. Sistema de numeração. Sequência dos números naturais. Comparação de números
naturais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Frações. Razão e Proporção. Expressões
numéricas. Do espaço para o plano. Formas geométricas planas e espaciais.
Ciências
A classificação dos seres vivos. A classificação em cinco reinos. Ecologia. Cadeia alimentar. Relações
ecológicas. A água: o ciclo da água. Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano:
sistemas. Origem da vida e das espécies. A classificação dos seres vivos e o conhecimento da
biodiversidade. Vírus e bactérias.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Guarda Municipal (Código: 218)
Noções de primeiros socorros. Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º
ao 4º). Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11º). Da segurança pública (art. 144 – os artigos
em referência são da Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a
Administração Pública (artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes
praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação.
Leis de gerais das Guardas Municipais: Lei nº 13.022/14; Estatuto do Desarmamento nº 10.826/03;
Decreto Federal n° 9.785/2019 e a Instrução Normativa nº 201-DG/DPF, de 9 de julho de 2021.

Serrolândia – BA, 11 de março de 2022

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
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