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ANEXO III 

 
 

� NÍVEL SUPERIOR 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 
Português para todos os cargos de Nível Superior 
 
1. Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação lingüística: as diversas modalidades 
do uso da língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. 
Ortografia. 7. Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. 
Regência nominal e verbal. 9. Crase. 10. Concordância nominal e verbal. 11. Processos de 
coordenação e subordinação (valores semânticos). 12. Estrutura do período e da oração: aspectos 
sintáticos e semânticos. 13. Pontuação. 
 
Legislação Constitucional e Municipal para os cargos de Arquiteto, Bibliotecário, Contador,  
Engenheiro Civil e Jornalista.  
 
1. O Município e a Federação. O conceito de interesse local. A organização do Município. 2. A 
Administração Pública na Constituição Federal. 3. A Lei Orgânica Municipal. Competência e 
limitações. 4. O Poder Legislativo. A Câmara Municipal. 5. O Poder Executivo. A responsabilidade do 
Poder Executivo. 6. Estatuto dos servidores públicos do município de Lages.  
 
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para os 
cargos de Assistente Social, Farmacêutico/Bioquímico em Programas de Saúde, todos os 
cargos de Médicos e suas especialidades, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor de 
Educação Física – Programas Sociais, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional em Programas 
de Saúde. 
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90. 2. Participação Social, Lei 8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, 
Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 4. Redes de Atenção à Saúde. 5. 
Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 648/GM de 28/03/2006. 6. Estratégia de Saúde da Família 
– ESF. 7. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 8. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
8.069/90. 9. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03.  
 
Aspectos Legais da Política Educacional e Estatuto da Criança e Adolescente para os 
Cargos de Professor. 
 
1. Constituição Federal de 1988 - Artigos 205 a 214. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 4. Ampliação do Ensino Fundamental. 5. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 6. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 7. LC 
107/99 – Dispõe sobre o sistema municipal de educação, disponível em: 
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showinglaw.pl  8. LC 353/11 – Dispõe sobre o Plano de 
Carreira  e de Remuneração do Magistério do Município de Lages –SC, disponível em: 
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/form_vig.pl 
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� NÍVEL SUPERIOR 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

ARQUITETO 
 
1. Linguagem de projetos; Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho urbano; 
Representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades;  Ergonomia; 
Acessibilidade; Sistemas estruturais: noções de comportamento e desempenho;  Controle térmico, acústico 
e luminoso das edificações; Noções de design de interiores, ambientação e layout de escritórios; 
Sinalização comunicação e programação visual; Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; 
Parcelamento do solo; Desenho e Reestruturação Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário 
Urbano; Projeto de espaços abertos; Paisagismo; 2. Noções dos projetos complementares: Instalações 
elétricas e hidro–sanitárias; Especificação de serviços e materiais; Instalação de elevadores; Sistemas de 
segurança nas edificações; Prevenção contra incêndio; Especificação de materiais e serviços e 
dimensionamento básico; 3. Viabilidade técnico–financeira; Memoriais descritivos; Cadernos de encargos; 
Orçamento; Composição de custos; Técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; 
Acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras; Composição orçamento e custos; 
programas e controles físico e financeiro de obras; Organização e construção de canteiro de obras; 4. 
Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental; Conceitos; Aspectos históricos; Patrimônio Cultural 
Construído; Áreas de interesse especial; Cartas Patrimoniais; 5. Computação gráfica; AutoCAD 3D, ou 
Sketch Up ou Revit, maquetes eletrônicas. 6. Legislações Municipal, Estadual e Federal: Legislação 
urbanística e ambiental; Planejamento Urbanístico no Brasil: Contratos; Responsabilidades decorrentes da 
construção; Ações de vizinhança; Portadores de deficiências: edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos.  
 

ASSISTENTE SOCIAL 

1. Questão Social. 2. Controle Social. 3. Código de Ética Profissional do Assistente Social. 4. As dimensões 
ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. 5. Lei nº. 8.742/1993 6. Lei 
Orgânica da Assistência Social e suas alterações. 7. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. 
8. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 9. Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social - NOB/SUAS 2005. 10. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. 11. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. 12. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da 
Seguridade Social: Títulos I, II e III. 13. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. 14. NOB RH SUAS/2006. 
 

BIBLIOTECÁRIO 

1. Planejamento e Organização de bibliotecas; 2. Seleção e aquisição de material; 3. Catalogação e 
classificação de material;  4. Redes e sistemas de informação; 5. Profissionais de informação; 6. Serviço de 
referência e informação; 7. Sociedade da informação; 8.  Informática na biblioteca. 
 

CONTADOR 

1. Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. 1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. 
Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. 
Demonstrações contábeis. 1.2. Estrutura e conceitos de contabilidade de custo. Regulamento de 
Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94. 2. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A 
função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e 
classificação. 2.1. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Demonstrações 
contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). 2.2. Balanços: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e 
relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000. 
Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e de competência. Regime 
contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Exercício financeiro das entidades 
governamentais. Aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade na área pública. 2.3. Receita 
Pública: conceito. Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização 
da receita orçamentária. Receita extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e 
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contabilização. Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 2.4. 
Despesa Pública: Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios 
de realização da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa 
extraornamentaria de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais 
regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 2.5. Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI): conceito, objetivos, principais documentos. 3. Planejamento 
Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema 
orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. 3.1. Sistema Orçamentário 
Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias: conceito, 
objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de Orçamento 
Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do Orçamento. 
Conteúdo do Orçamento-programa: quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a 
Lei Complementar nº 101/2000. 3.2. Classificações Orçamentárias. Classificação da receita por 
categorias econômicas. A classificação da receita de acordo com a Portaria nº 163/2001. Classificação da 
despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A 
classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial 
nº 163/2001. 3.3. Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e 
competência. Discussão, votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. 
Emendas, vetos e rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução 
orçamentária da receita: programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. 
Execução orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. 
Os créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. 4. Direito Administrativo. 
Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. 4.1. Regime Jurídico da Licitação: 
conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. 
4.2. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. 5. Limites 
Constitucionais de Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo Municipal. 
(Constituição Federal de 1988, atualizada e Emenda Constitucional n. 25/2000). 6. LRF - Lei de 
Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo 
municipal, integração entre o Planejamento e o Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as finanças públicas (Lei Federal n. 10.028/00). 7. 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) Editado pela Portaria STN - Secretaria do 
Tesouro Nacional n. 406/11. 8. Manual de Demonstrativos Fiscais Editado pela Portaria STN - Secretaria do 
Tesouro Nacional n. 407/11. 9. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 10. 
Decisão Normativa TCE/SC - Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008. 
 
 

ENGENHEIRO CIVIL 

1. Etapas Preliminares e Obras de Infraestrutura: Aspectos legais, Legislação vigente, Estudo do terreno, 
Sondagens, Topografia, Demarcação da obra, Fundações diretas, Fundações indiretas. 2. Obras de 
Supraestrutura: Formas, Armaduras, Tecnologia do concreto, Concreto, Alvenaria. 3. Instalações Prediais. 
3.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alimentação predial e 
distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c) Dimensionamento da estação 
elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. 3.2. Instalações prediais de esgoto 
sanitário. a) Partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgotos sanitários. b) 
Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 3.3. Instalações prediais de esgotos pluviais. a) 
Dimensionamento das instalações prediais de esgotos pluviais. 3.4. Instalações hidráulico-prediais contra 
incêndio. a) Sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais. 4. Instalações Elétricas. a) 
Alimentação predial. PC. b) Quadros corta-circuitos. c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) 
Pontos de utilização / dimensionamento. 5. Instalações de Gás. a) Medidores. PI. b) Reguladores de 
pressão. c) Tubulação, dimensionamento. d) Pontos de utilização. e) Aquecimento e exaustão. 6. 
Instalações de Telefone. a) Quadros de distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 7. 
Rede Lógica. a) Quadros de distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 8. 
Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 9. Serviços de Acabamento: a) Revestimento. b) 
Pavimentação. 10. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados – Madeiramento e telhas. 
11. Louças e Metais. 12. Equipamentos Eletromecânicos. 13. Vidros: a) Lisos. b) Temperados. 14. 
Pavimentação: a) Projetos de vias urbanas. b) Obras de arte. c) Ensaios tecnológicos. d) Sinalização e 
controle de tráfego urbano. 15. Prestação de assistência técnico-gerencial à administração pública; 16. 
Emissão de laudos e pareceres; 17. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento; 18. Termos 
de referências para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 19. Análise de projetos. 
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FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO EM PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
1. Farmacologia: Farmacocinética e Farmacodinâmica. 2. Interações Farmacológicas. 3. Efeitos Adversos. 
4. Fármacos que atuam sobre o sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, renal e gastrintestinal. 5. 
Fármacos antimicrobianos. 6. Fármacos antiparasitários. 7. Fármacos antivirais. 8. Fármacos 
contraceptivos. 9. Fármacos quimioterápicos. 10. Classificação dos medicamentos. 11. Toxicologia. 12. 
Dispensação, conservação e acondicionamento de medicamentos. 13. Química Farmacêutica. 14. Controle 
de qualidade. 15. Farmacotécnica: Aspectos Biofarmacêuticos de formas farmacêuticas, soluções, xaropes, 
suspensões, emulsões, formas farmacêuticas nasais, oftálmicas, auriculares, pomadas, cremes, pastas, 
géis, produtos transdérmicos, pós, grânulos, cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos, injetáveis, 
supositórios, óvulos e aerossóis. 16. Farmacotécnica fitoterápica. 17. Fitoterapia na assistência a saúde. 18. 
Aspectos envolvidos na produção e qualidade de medicamentos fitoterápicos. 19. Uso racional de 
medicamentos. 20. Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento e 
Estocagem de medicamentos e correlatos. 21. Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância. 
22. Atenção Farmacêutica. 23. Acompanhamento farmacoterapêutico. 24. Legislação Sanitária e 
Profissional Pertinente a Farmácia: 25. Código de ética, o Exercício Profissional, 26. Política Nacional de 
Medicamentos. 27. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 28. Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais e Medicamentos Genéricos. 29 Medicamentos Controlados (Portaria 344/98). 
 
 

JORNALISTA 

1. Conceitos e Tendências da Comunicação Contemporânea: os meios de comunicação e a sociedade 
de massa, as correntes teóricas e as principais tendências da comunicação contemporânea, os estudos 
culturais. 2. Jornalismo, História e Economia: eventos que marcaram a constituição da imprensa 
brasileira; a censura e o sentido do texto jornalístico durante a ditadura civil-militar; a construção da 
realidade pela mídia; a notícia como produto industrial; Jornalismo e Ciência. 3. Jornalismo, Poder, 
Cidadania e Ética: O Código de Ética dos Jornalistas; a relação do profissional de jornalismo com suas 
fontes; direitos e deveres da mediação jornalística; isenção e objetividade jornalística; o processo de 
regulamentação da profissão. 4. O Texto Jornalístico e suas Técnicas: elaboração do lide e sublide; 
características da apuração jornalística - clareza, concisão, correção e tempo da apuração, objetividade, 
checagem das informações; a natureza das fontes; construção da notícia – conceituação, proposta e 
linguagem; press release; clipping; reportagem; artigo de opinião e artigo científico; tipos de pauta e de 
entrevistas; investigação no jornalismo; expressão jornalística através da comunicação escrita, oral e outros 
meios de expressão; regras básicas de revisão e editoração – análise de casos. 5. Espaços do Trabalho 
de Comunicação: o funcionamento de uma empresa jornalística; a comunicação pública e a empresarial; 
modelos de comunicação para empresas e seus produtos, marketing social; o papel da comunicação em 
tempos de crise. 6. Jornalismo e Novas Tecnologias: uso da fotografia, rádio, televisão e internet para a 
comunicação de pautas; utilização de ferramentas de busca; pesquisa de temas; elaboração e atualização 
de home page, dilemas do jornalismo na era da informação.  
 
 

MÉDICO -  ALERGOLOGIA 
 
Imunologia, reação antígeno/anticorpo, edemas alérgicos, rinite alérgica, Dermatite atópica, 
Imunodeficiências primárias, Doença do soro, Doenças do complemento. Alergias a medicamentos, 
Urgências em alergologia, edema de glote, urticária alérgica. Anafilaxia. Conteúdo comum aos cargos de 
médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 
situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 

MÉDICO - ANGIOLOGIA 
 
Propedêutica Vascular. Varizes dos membros inferiores. Trombose venosa profunda. Obstrução arterial 
crônica. Obstrução arterial aguda. Pé Diabético. Aneurismas arteriais. Arteriopatias funcionais .Linfedemas. 
linfangites. Traumatismos Vasculares. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais 
de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: 
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Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida 
pessoal e profissional 
 

MÉDICO - CARDIOLOGIA 
 
Fundamentos de eletrocardiografia. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Valvulopatias. Insuficiência 
coronariana. Dislipedemias. Endocardite infecciosa. Síncopes. Miocardiopatias e Pericardiopatias. 
Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 

MÉDICO - CIRURGIA GERAL 
 
Técnica Cirúrgica: Conceitos básicos de técnica cirúrgica. Assepsia e antiassepsia. Ambiente cirúrgico. 
Equipe cirúrgica. Instrumental. Terminologia cirúrgica. Atos operatórios fundamentais. Risco relacionado à 
cirurgia. Alterações endócrinas e metabólicas ao trauma cirúrgico. Nutrição em cirurgia. Técnicas cirúrgicas 
de pequenas cirurgias. Bases das cirurgias dos tumores, planejamento e estadiamento. Revisão da 
Anatomia Cirúrgica da parede abdominal. Técnicas de correções das hérnias. Laparotomias, tipos e 
indicações. Toracotomias, tipos e indicações. Cirurgia do pescoço, traqueostomia. Técnicas mais comuns 
de cirurgia do aparelho respiratório, aparelho digestivo, cirurgias de superfície, cirurgia urológica, cirurgia da 
glândula mamária e cirurgia vascular.  apendicite aguda; hérnias; colecistite aguda; trauma abdominal. 
Obstrução intestinal. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: 
Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da 
moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e 
profissional. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA 
 
Edema agudo de pulmão. Síndrome coronariana aguda. Crise hipertensiva.  Tamponamento cardíaco. 
Arritmias cardíacas. Oclusão arterial aguda. Trombose venosa profunda dos membros inferiores. Embolia 
pulmonar. Asma brônquica.. Pneumonias. Pneumotórax. Hemoptise. Insuficiência respiratória. Hemorragia 
digestiva. Abdômen agudo. Encefalopatia hepática. Obstrução intestinal. Isquemia mesentérica. Pancreatite 
aguda e suas complicações. Colecistite aguda e suas complicações. Colangite aguda. Diarréias. Coma. 
Convulsões. Acidente vascular encefálico. Meningites. Mielite transversa aguda. Infecção urinária. Cólica 
renal.  Insuficiência renal aguda. Distúrbio hidro-eletrolítico e ácido-básico. Infecção das vias aéreas 
superiores. Epistaxe. Estados hiperglicêmicos e hipoglicêmicos agudos. Crise tireotóxica. Coma 
mixedematoso. Insuficiência Adrenal aguda. Artrites.  Lombalgia.  Cervicobraquialgia aguda. Infecções de 
partes moles. Sepsis. Leptospirose. Dengue.  Tétano. AIDS. Acidente com material biológico.  Acidentes 
com animais peçonhentos e venenosos.  Influenza H1N1. Conteúdo comum aos cargos de médicos: 
Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia 
Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das 
atividades da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL DE PROGRAMAS DE SAÚDE – ESF 
 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases 
evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido 
normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, 
na idade adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 
clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; 
Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico dos problemas mais 
freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; 
Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos 
problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis; Gerenciamento de serviços 
de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Montagem, 
orientação e avaliação de sistema de referência e contrareferência; Estudos de prevalência e incidência de 
morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Implementação, 
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controle e avaliação do programa de imunização da unidade. Orientação e implementação de atividades de 
treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. Conteúdo comum aos cargos de 
médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 
situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.  
 

MÉDICO - DERMATOLOGIA 
 
Semiologia cutânea. Eczemas. Piodermites. Micoses. Zoodematozes. Dermatoviroses. Dermatozes 
crônicas. Tumores de pele. Urgências em Dermatologia. Princípios e aspectos patológicos da cicatrização. 
Tumores cutâneos benignos e epiteliomas. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos 
Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética 
Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades 
da vida pessoal e profissional.  
 

MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA 
 
Hipófise; Distúrbios do crescimento; Síndromes adreno-genitais; Diabetes mellitus; Síndrome 
plurimetabólica; Doenças da tireóide e paratireóide; Supra Renal; Obesidade; Osteoporose; Síndromes 
hiperandrogênicas; Diabetes insipidus / Neoplasias endócrinas múltiplas; Hipoglicemias. Conteúdo comum 
aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios 
éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional 
 
 

MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 
 
Neoplasias de esôfago e estômago. Doença do refluxo gastro-esofágico. Doença péptica. Ictericias. 
Hepatites. Cirrose e hipertensão portal. Insuficiência hepática. Hemorragia digestiva alta. Doenças do 
pâncreas. Diarréias. Doenças funcionais do sistema digestório. Doenças inflamatórias intestinais. Conteúdo 
comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia 
Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos 
princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.  
 

MÉDICO - GERIATRIA 
 
Epidemiologia do envelhecimento, envelhecimento do Sistema Nervoso Central, Demências, Depressão, 
Parkinson, Síndromes geriátricas, prevenção de acidentes, vacinação do idoso,estatuto do idoso. Conteúdo 
comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia 
Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos 
princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
 
Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames 
complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. 
Síndrome pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios 
urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério 
descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. 
Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos   ovários. 
Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas 
complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e 
propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. 
Medicina fetal. Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. 
Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura 
de membranas. Crescimento intra-uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. 
Prenhez ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença 
hemolítica Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério. Conteúdo 
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comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia 
Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos 
princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 
 

MÉDICO - HEMATOLOGIA 
 
Anemias congênitas; Anemias carências, Anemias Hemolíticas, hematoterapia; leucemias; linformas. 
Doença de Hodgkin; mieloma múltiplo; síndromes mieloproliferativas; doenças hemorrágicas; estados 
protombóticos; anticoagulação e seu controle. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos 
Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética 
Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades 
da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO - INFECTOLOGIA 
 
Febre de Origem Indeterminada. Hepatites virais. Toxoplasmose. Citomegalovirose. Mononucleose 
infecciosa. Herpes/Herpes Zoster. Tuberculose. Blastomicose (Paracoccidoidomicose). Hanseníase. 
Leishmaniose tegumentar. Leishmaniose visceral (Calazar). Doenças Exantematicas. Dengue. Febre 
amarela. Raiva. Tetano. Estafilococias. Endocardite infecciosa. Febre Tifoide. Salmonellose. Meningite 
meningocica. Meningite bacteriana. Leptospirose. Hantavirose. Malaria. DST. HIV/AIDS. Doença de 
Chagas. Histoplasmose. Febre do Nilo. Febre maculosa. Esquistossomose. Influenza. Doença respiratória 
aguda grave. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 
 

MÉDICO - MASTOLOGIA 
 
Anatomia da mama, fisiologia da lactação, mastalgia, doenças benignas da mama, displasia mamária 
benigna, nódulos mamários, derrames papilares, imagenologia em mama, ultrassonografia da mama, 
mamografia, mama no ciclo gravídico puerperal, mastite. Câncer de mama: epidemiologia, clínica e 
tratamento. Cirurgia de mama. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de 
Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: 
Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida 
pessoal e profissional. 
 

MÉDICO - NEFROLOGIA 
 
Distúrbios hidroeletrolítico e ácido-básico; Hipertensão arterial e o Rim; Diabete Melito e o Rim; 
Colagenoses e o Rim; Glomerulopatias primárias e secundárias; Síndrome nefrítica; Síndrome Nefrótica; 
Infecção do Trato Urinário; Litíase Urinária; Insuficiência Renal; Nefropatias hereditárias; Rim e Drogas. 
Hemodiálise. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 
 

MÉDICO - NEUROLOGIA 
 
Neurologia: exame neurológico; desordens da consciência; doenças cerebrovasculares; cefaléias; 
desordens do movimento. Epilepsias; mielopatias; doenças do neurônio motor inferior; miopatias; doenças 
desmielinizantes; demências; desordens infecciosas do SNC; morte encefálica; temas éticos em Neurologia. 
Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
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MÉDICO - OFTALMOLOGIA 
 
Fisiologia da visão. Anatomia do globo ocular e anexos; Conjuntivites, Urgências oftalmológicas; exame 
oftalmológico; alterações oculares associadas as doenças sistêmicas; terapêutica em oftalmologia. Tumores 
oculares, Traumas oculares, Cirurgia em oftalmologia, Transplante de córnea e banco de olhos. Conteúdo 
comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia 
Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos 
princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO - ORTOPEDIA 
 
Trauma: membro superior e inferior, coluna vertebral e trauma infantil. Fraturas, luxações e fratura exposta. 
Grandes síndromes: coluna vertebral, membro superior, quadril, joelho. Enfermidades congênitas. Infecção 
osteo-articular. Lesões ligamentares. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais 
de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: 
Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida 
pessoal e profissional. 
 

MÉDICO - PEDIATRIA 
 
Conhecimentos de puericultura relacionados com a assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente. Higiene e prevenção de acidentes na infância. Conhecimentos de fisiopatologia, clínica, 
investigação diagnóstica e tratamento dos distúrbios nutricionais e das patologias mais freqüentes dos 
sistemas: digestivo, respiratório, neurológico, endócrino e cardiovascular da criança e do adolescente. 
Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO - PNEUMOLOGIA 
 
Fisiologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma. Insuficiência respiratória. Doenças 
infecciosas do aparelho respiratório. Neoplasias do pulmão e da pleura. Tabagismo. Manuseio pós-
operatório em cirurgia torácica. Deformidades da parede torácica. Bolhas pulmonares. Lesões da 
traquéia/traqueostomias. Lesões do mediastino. Aspectos cirúrgicos dos derrames pleurais. Empiema. 
Carcinoma brônquico. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: 
Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da 
moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e 
profissional 
 

MÉDICO - PROCTOLOGIA 
 
Anatomia coloproctológica, toque retal, fissuras anais, hemorróidas, tumores do colo e reto, colonoscopia, 
pólipos, cirurgia coloproctológica, Doenças congênicas, Doença de Hirschsprung, Imperfuração anal, 
agenesia retal, Doenças inflamatórias intestinais: doença de crohn, retocolite ulcerativa. Conteúdo comum 
aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios 
éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional 
 

MÉDICO EM PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL 
 
História da Psiquiatria, Semiologia Psiquiátrica: Funções Psíquicas Normais e Anormais, História 
Psiquiátrica do Paciente, Classificação das Doenças Mentais, Relação médico paciente, Transtornos 
Mentais Orgânicos, Esquizofrenia e Transtornos Delirantes, Transtornos do Humor, Transtornos Fóbico-
Ansiosos, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtornos do desenvolvimento, Condutas Terapêuticas e 
Reabilitação Social. Temas éticos em Psiquiatria. Conteúdo comum aos cargos de médicos: 
Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia 
Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das 
atividades da vida pessoal e profissional. 
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MÉDICO - REUMATOLOGIA 
 
Exame Reumatológico. Métodos complementares em reumatologia. Doença degenerativa da coluna 
vertebral. Lombalgias. Artrite reumatóide. Febre Reumática. Artropatias microcristalinas. 
Espongoartropatias. Doenças osteometabólicas. Vasculite. Desmatopoliomionites. Fibromialgia. Doença 
mista do tecido conjuntivo. Lúpus Eritematoso Sístêmico. Conteúdo comum aos cargos de médicos: 
Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia 
Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das 
atividades da vida pessoal e profissional. 
 
 

MÉDICO - UROLOGIA 
 
Semiologia urológica; Infecção Urinária; Hiperplasia benigna na Próstata; Prostatites; Uropatias obstrutivas; 
Traumatismo renal e das vias uninárias; Disfunção Sexual. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunção 
neurológica da bexiga; Malformações do Aparelho Urinário; Neoplasias da próstata, adrenais, retroperitonal, 
renal, testículo, pênis. Hipogonadismo. Derivações Urinárias. Litíase Urinária. Doença Cística do Rim. 
Hematúrias. Urologia da mulher. Conteúdo comum aos cargos de médicos: Conhecimentos Gerais de 
Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: 
Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida 
pessoal e profissional. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

1- Fundamentos teóricos do bem-estar animal. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da 
Febre Aftosa. 3- Raiva: principais características do vírus da raiva, patogenia, epidemiologia, sintomatologia 
em humanos, cães, gatos e bovinos, medidas básicas de biossegurança, colheita e envio das amostras 
para diagnóstico laboratorial. 4- Produtos veterinários: medidas e orientações para o uso responsável. 5- 
Reprodução Animal: Ciclo estral dos animais domésticos. Sincronização de cios em bovinos. Inseminação 
artificial. Características anatômicas e fisiologia do aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Principais 
patologias do aparelho reprodutor de animais domésticos. 6- Doenças infecciosas e parasitárias de animais 
de produção. 7- Drogas pré-anestésicas: definição, finalidades e principais grupos farmacológicos. 
Anestesia local: principais anestésicos locais empregados. Anestesia geral: anestesia geral barbitúrica e 
não-barbitúrica. Miorrelaxantes: definição, miorrelaxantes de ação periférica e de ação central. 8- 
Farmacologia e terapêutica veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas e inseticidas para 
grandes e pequenos animais. 9- Formação, manejo e lotação de pastagens. 
 
 

NUTRICIONISTA 

Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e perspectivas de 
Ações. Políticas Públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Combate à Fome (Fome 
Zero – Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições de controle e vigilância 
nutricional e epidemiológica: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): a) objetivos B) ações com 
enfoque nutricional; SISVAN (Vigilância Alimentar e Nutricional): a) objetivos b) ações. NASF (Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família): a) definição b) objetivos c) relação com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação 
Nutricional e interação com a equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). Nutrição básica: a) conceitos b) 
propriedades c) nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, interação, 
biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos de vida: a) avaliação nutricional (critérios e 
métodos) b) necessidades nutricionais e suplementação - recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e 
escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, 
tratamento dietoterápico e suplementação em patologias específicas: a) distúrbios do metabolismo b) 
distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares 
g) deficiências nutricionais h) doenças infecto contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade 
a) epidemiologia b) causas c) conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e 
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suplementação. Aleitamento materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) 
possibilidades de ações c) hábitos e guias alimentares regionais d) elaboração de material educativo. 
Técnica Dietética e noções de boas práticas. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROGRAMAS SOCIAIS 

1. Concepção de área – Cultura Corporal. 2. Objetivos da área. 3. História da Educação Física no Brasil – 
tendências pedagógicas. 4. Organização didático-pedagógica do conhecimento. 5. Jogo – Jogos de 
Interpretação, 6. Jogos Tradicionais, 7. Jogos Cooperativos, 8. Jogos Pré-desportivos. 9. Recreação. 10. 
Educação em Saúde. 11. Atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. 12. Prevenção, e 
minimização dos riscos psicossomatização. 13. O auto-cuidado. 14. Conceituação e estratégias de 
promoção do lazer: ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas corporais que visem a 
Educação Permanente. 15. Noções de práticas corporais. 16. Noções básicas de nutrição e saúde. 17. 
Formas de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
acompanhamento de casos. 18. Utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão 
social através de práticas corporais. 19. Noções de fisiologia e neuropsicologia. 20. Ciclo vital: da gênese à 
retrogênese psicomotora. 21. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer – 
Secretaria Municipal de Educação de Lages. 22. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. 
 

PSICÓLOGO 

1. A pesquisa científica como base para a atuação profissional; 2. Os diferentes métodos de observação do 
comportamento humano; 3. O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; 4. Modalidades de 
intervenção em Psicologia da Saúde. 5. Perspectivas em Psicologia da Saúde; 6. Comportamentos 
relacionados à saúde; 7. O processo de avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em 
saúde; 8. Influências sociais e ambientais sobre a saúde; 9. Redução de danos na abordagem de drogas e 
DST-AIDS; 10. Ética do psicólogo nos serviços de saúde pública. 
 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL EM PROGRAMAS DE SAÚDE 

História da Terapia Ocupacional. Conceitos, métodos e modelos de abordagens. Ocupação Humana; 
Recursos Terapêuticos. Análise da Atividade. Atividade de Vida Diária (AVD`s) atividades de vida Prática 
(AVP`s) como recursos terapêuticos (adaptações, técnicas e acessibilidade). Aspectos Cinesiológicos. 
Terapia Ocupacional em Ações preventivas. Terapia Ocupacional Em Saúde Mental. Abordagens 
Terapêuticas Ocupacionais em Neurologia. Saúde do Trabalhador. Atenção ao Idoso. Ètica e Deontologia. 
Legislação e regulamentação do profissional. 
 

� MAGISTÉRIO 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – SEDE E INTERIOR 

1. Ensino fundamental de nove anos. 2.Interdisciplinaridade. 3.Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente: dinâmica e processos. 6. Currículo e 
didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. 8. 
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 9. Alfabetização e letramento: 
características e pressupostos. 10. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 11. O professor de 
ensino fundamental. 12. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria 
Municipal de Educação de Lages. 13. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. 
 

PROFESSOR DE ARTES 

1. História da Arte: movimentos, artistas e obras. 2. História da Arte Catarinense: artistas e obras. 3. Arte: 
linguagens, materiais e conceitos. 4. Arte-educação: propostas metodológicas. 5. Folclore Brasileiro: 
conceitos e manifestações. 6. Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e situações através da 
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ação. 7.  A Educação Musical no contexto atual. 8. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do 
saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 9. Proposta Curricular do estado de Santa 
Catarina. 
 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, caboridratos, lipídios, proteínas, 
ácidos nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e 
funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo. 4. Divisão Celular: Mitose e 
Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7. Conceitos Fundamentais da 
Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera.8.. Teia 
e Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 10.Estrutura e funcionamento do corpo 
humano: os sistemas e órgãos. 11. Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 12.. Reino Fungi, 
13. .Reino Animalia, 14. .Reino Vegetal. 15.. Histologia Vegetal. 16.. Organologia Vegetal – Os Órgãos 
Vegetais. 17. Fotossíntese. 18.. O Crescimento e os Movimentos Vegetais. 19.. Histologia Humana:Tecidos 
Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecidos Muscular e Tecido Nervoso. 20. Substâncias químicas e suas 
propriedades. 21.. Luz e cor. 22. Ondas mecânicas e eletromagnéticas. 23. Projeto Conhecer: A excelência 
do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 24. Proposta Curricular 
do estado de Santa Catarina 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Concepção de área – Cultura Corporal. 2. Objetivos da área. 3. História da Educação Física no Brasil – 
tendências pedagógicas. 4. Organização didático-pedagógica do conhecimento. 5. Jogo – Jogos de 
Interpretação, 6. Jogos Tradicionais, 7. Jogos Cooperativos, 8. Jogos Pré-desportivos. 9. Recreação. 10. 
Educação em Saúde. 11. Atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. 12. Prevenção, e 
minimização dos riscos psicossomatização. 13. O auto-cuidado. 14. Conceituação e estratégias de 
promoção do lazer: ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas corporais que visem a 
Educação Permanente. 15. Noções de práticas corporais. 16. Noções básicas de nutrição e saúde. 17. 
Formas de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
acompanhamento de casos. 18. Utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão 
social através de práticas corporais. 19. Noções de fisiologia e neuropsicologia. 20. Ciclo vital: da gênese à 
retrogênese psicomotora. 21. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer – 
Secretaria Municipal de Educação de Lages. 22. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. 
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

1. A criança e a educação infantil: história, concepções. 2.Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. 3. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. 4. Eixos do trabalho pedagógico na 
educação infantil: o cuidar e o educar. 5. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o 
movimento e o conhecimento de si e do outro. 6. Avaliação na educação infantil. 7. O cotidiano na creche: 
espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. 8. O professor de educação infantil. 
9. Família e instituição. 10. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. 11. Projetos de trabalho: 
concepção e perspectiva. 12. Diretrizes Curriculares e de qualidade para Educação Infantil. 13. Proposta 
Curricular do estado de Santa Catarina. 14. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do 
fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages.  
 
 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

1. História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina. 2. Diversidade cultural 
religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar. 3. O Ensino Religioso como componente 
curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. 4. Projeto Conhecer: A 
excelência do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 5. Proposta 
Curricular do estado de Santa Catarina. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

1. Geografia Geral e do Brasil 2. Geografia de Santa Catarina 3. Problemas Ambientais Contemporâneos 
Questões Atuais Brasileiras. 4. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer – 
Secretaria Municipal de Educação de Lages. 5. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. 
 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

1. As origens da Humanidade; 2. O mundo greco-romano; 3. A Idade Média; 4. A Idade Moderna; 5. 
Sociedades da Ásia e da África; América; 6 O século das Revoluções; 7. Um país chamando Brasil; 8. As 
crises que abalaram o mundo; 9. Dilemas da globalização.10. Projeto Conhecer: A excelência do ser na 
busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 11. Proposta Curricular do estado 
de Santa Catarina 
 

PROFESSOR DE INGLÊS 

1. Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. 2. Conhecimento de aspectos 
linguísticos-estruturais e gramática funcional. 3. Estrutura da sentença 4. Frase nominal 5. Substantivo 
Genitivo 6. Adjetivo (graus comparativo e superlativo) – 7. Locuções adjetivas 8. Artigos Numerais 9. 
Pronomes 10. Frase verbal 11. Verbo (modo, forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais. 12. Verbos 
irregulares 13. Voz ativa/passiva 14. Advérbios. 15. Locuções Adverbiais 16. Preposições 17. Conjunções 
18. Processos de formação de palavras. 19. Discurso indireto. 20. Projeto Conhecer: A excelência do ser na 
busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 21. Proposta Curricular do estado 
de Santa Catarina. 
 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular. 2. Variação linguística: as diversas 
modalidades do uso da língua. 3. Ortografia, Significação das palavras – antônimos, sinônimos, homônimos 
e parônimos. 4. Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e sufixos. 5. Classes de palavras - 
flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 6. Regência nominal e verbal. Crase. 7. 
Concordância nominal e verbal. 8. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos 
atribuídos pelas conjunções). 9. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 10. 
Pontuação. 11. Acentuação gráfica (de acordo com o novo acordo ortográfico) 12. Projeto Conhecer: A 
excelência do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 13. Proposta 
Curricular do estado de Santa Catarina. 
 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão, 
proporção, regra de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. 
Equações do 1o grau, do 2o grau, logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1o grau, do 2o grau. Sistema 
de equações e inequações do 1o e do 2o grau. 3. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e 
logarítmica. 5. Seqüências: progressões aritméticas e progressões geométricas.6. Trigonometria: razões 
trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, identidades trigonométricas.7. 
Matrizes: operações, determinante de ordem n. 8. Resolução de sistemas de equações lineares.9. Análise 
Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. 10. 
Probabilidade. 11. Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, 
circunferência (área e comprimento), área e perímetro de figuras planas. 12. Geometria Espacial: área e 
volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 13. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da 
circunferência, elipse, hipérbole e parábola. 14. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros 
simples e compostos. 15. Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; 
análise e interpretação de gráficos.16. Funções e equações trigonométricas.  17. Projeto Conhecer: A 
excelência do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de Educação de Lages. 18. Proposta 
Curricular do estado de Santa Catarina. 
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� NÍVEL MÉDIO 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 
Português para todos os cargos de Nível Médio 
 
Interpretação de textos; Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de 
tempos e modos dos verbos. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; 
processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e 
período; termos da oração; Regência nominal e verbal; concordância nominal e verbal. Classes de palavras 
- flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, conjunções, pronomes e verbos. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação gráfica. Figuras de Linguagem/Sentido figurado. Crase. 
 
Legislação Constitucional e Municipal para os cargos de Agente da Autoridade de Trânsito,  
Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar  Bibliotecário, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Edificações.  
 
1. O Município e a Federação. O conceito de interesse local. A organização do Município. 2. A 
Administração Pública na Constituição Federal. 3. A Lei Orgânica Municipal. Competência e 
limitações. 4. O Poder Legislativo. A Câmara Municipal. 5. O Poder Executivo. A responsabilidade do 
Poder Executivo. 6. Estatuto dos servidores públicos do município de Lages.  
 
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para os 
cargos de Auxiliar de Consultório Dentário APM e em Programas de Saúde.   
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90. 2. Participação Social, Lei 8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, 
Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 4. Redes de Atenção à Saúde. 5. 
Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 648/GM de 28/03/2006. 6. Estratégia de Saúde da Família 
– ESF. 7. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 8. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
8.069/90. 9. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03.  
 
 

� NÍVEL MÉDIO 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 
 

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÃNSITO 

Legislação (Código Nacional de Trânsito e seus Regulamentos). Regras gerais de circulação. Deveres e 
Proibições. Infrações e penalidades dos veículos e dos condutores de veículos. Direção Defensiva. 
Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Colisão. Distância. Cruzamento. Ultrapassagem. 
Hidroplanagem. Curvas. Rodovias.  Primeiros Socorros: Atitudes do Socorrista. Hemorragia. Queimadura. 
Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. Luxação. Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. 
Placas de Regulamentação. Placas de Indicação de Serviço Auxiliar. Sinalização Horizontal. 
 
 

ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1. Windows XP e Windows 7: 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. 2. Word 2003 e 2007: Estrutura básica dos 
documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. 3. Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das 
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planilhas, formatação de dados, estilos pré-definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e 
gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub-totais, obtenção de dados externos. 4. Internet: 
Email, Segurança na internet, vírus e anti-vírus. 5. Hardware: Instalação e configuração de dispositivos de 
hardware. Conceitos básicos do funcionamento dos componentes e periféricos: motherboard, memória 
RAM, placa de rede, fax-modem, placas e monitores de vídeo, drives CD/DVD (leitura e gravação), 
dispositivos de armazenamento de dados, dispositivos de entrada de dados, instalação e configuração de 
impressoras. 6. Redes de computadores: LAN e WAN: Topologias; Ethernet, FastEthernet, VPN; 
configuração de uma rede de computadores em Windows e Linux. 
 
 

AUXILIAR  BIBLIOTECÁRIO 

1. Cultura, arte e indústria cultural.  2. A leitura e a formação do leitor. 3. A pesquisa na escola. 4. Estilos de 
época na Literatura Brasileira - características e autores representativos.  5. Noções de organização de 
biblioteca. 6. O papel da biblioteca e da biblioteca escolar – objetivos e funções.  7. Ação cultural em 
biblioteca.  8. Projeto Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer – Secretaria Municipal de 
Educação de Lages. 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – APM  E EM PROGRAMAS DE SAÚDE 

1.Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 3. Promoção de saúde bucal. 4. Atribuições de pessoal auxiliar em 
odontologia. 5. Doenças periodontais. 6. Cárie dentária. 7. Risco de cárie dentária. 8. Biossegurança no 
consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 9. Aspectos éticos na prática odontológica. 10. 
Prevenção das doenças bucais. 11. Educação e motivação em saúde bucal. 12. Bioética e odontologia. 13. 
Anatomia dental. 14. Anatomia da cavidade bucal. 15. Atribuições e ações da equipe de saúde bucal no 
programa de saúde da família. 16. Importância da coleta de informações do usuário e documentação. 17. 
Manutenção preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos. 18. Radiologia aplicada na odontologia. 19. Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças 
bucais. 20. Estratégia saúde da família. Informação em Saúde. 21. Saneamento. 22. Processo de Trabalho. 
23. Processo Saúde-Doença, determinante-condicionantes. 24. Vigilância em saúde. 25. Riscos 
ocupacionais. 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

1. Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. 1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios 
fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações 
contábeis. 1.2. Estrutura e conceitos de contabilidade de custo. Regulamento de Imposto de Renda – 
Decreto Lei nº 1.041/94. 2. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade 
na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. 2.1. Sistemas: 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Demonstrações contábeis de entidades 
governamentais (Lei nº 4.320/64). 2.2. Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das 
variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: 
regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000. Exercício financeiro: definição. 
Regime contábil: classificação. Regime de caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: 
reconhecimento das receitas e despesas públicas. Exercício financeiro das entidades governamentais. 
Aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade na área pública. 2.3. Receita Pública: conceito. 
Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita 
orçamentária. Receita extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. 
Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 2.4. Despesa Pública: 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da 
despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extra-ornamentaria e 
contabilização. 2.5. Dívida Pública: conceito e classificação. Dívida Flutuante: consignações, retenções, 
restos a pagar, serviços da dívida a pagar e débitos de tesouraria. Definições e contabilizações. Dívida 
Fundada: operações de crédito: definição, classificação, regulamentação e contabilização. 2.6. Formas de 
gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. 
Adiantamentos: conceito e contabilização. 2.7. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI): conceito, objetivos, principais documentos. 3. Planejamento Governamental: Conceito de 
Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do 
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planejamento governamental. 3.1. Sistema Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e 
conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. 
Lei de Orçamento Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, 
jurídico, econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento-programa: quadros que o integram 
e acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. 3.2. Classificações 
Orçamentárias. Classificação da receita por categorias econômicas. A classificação da receita de acordo 
com a Portaria nº 163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-
programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria 
MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001. 3.3. Processo Orçamentário. Elaboração da 
proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, votação e aprovação: encaminhamento 
da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de 
Orçamento. Execução orçamentária da receita: programação financeira, lançamento, arrecadação e 
recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, 
liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. 4. 
Direito Administrativo. Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. 4.1. Regime Jurídico 
da Licitação: conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas 
de execução. 4.2. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. 
5. Limites Constitucionais de Despesas do Poder Legislativo Municipal. Limites percentuais dos gastos do 
Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emenda Constitucional n. 
25/2000). 6. LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices 
aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o Orçamento Público previstos 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 7. Os crimes praticados contra as finanças públicas 
(Lei Federal n. 10.028/00). 8. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) Editado pela 
Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional n. 406/11. 9. Manual de Demonstrativos Fiscais Editado pela 
Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional n. 407/11. 10. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público. 11. Decisão Normativa TCE/SC - Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina n. 06/2008. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

1.Etapas preliminares e obras de infra estrutura: aspectos legais, estudo do terreno, sondagens, topografia, 
demarcação da obra, fundações diretas, fundações indiretas. 2. Obras de supra-esatrutura: formas, 
armaduras, concreto, alvenaria. 3. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de 
água fria. A) sistemas de alimentação predial e distribuição de água fria. B) sistema de alimentação. C) 
estação elevatória. D) sistema de distribuição de água fria.  – sistemas de alimentação predial e distribuição 
de água fria, sistemas. 4. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de esgoto 
sanitário. A) Partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgotos sanitários. B) 
Canalizações de esgoto e ventilação. 5. Instalações prediais de esgotos pluviais. 6. Instalações 
hidráulico prediais contra incêndios: Sistemas de proteção contra incêndio . 7.  Instalações elétricas: 
Alimentação predial.PC, quadros corta circuitos, tubulações, condutores, pontos de utilização. 8. 
Instalações de gás: medidores PI, reguladores de pressão, tubulação, pontos de utilização, aquecimento e 
exaustão, 9. Instalações de telefone: Quadros de distribuição, tubulação interna e rede interna, 
cabeamento. 10. Rede lógica:   Quadros de distribuição, tubulação interna e rede interna, cabeamento. 11. 
Esquadrias:  Madeira, metálica e PVC. 12. Serviços de acabamento: Revestimento e pavimentação. 
13.Coberturas e tratamento: Impermeabilização, telhados, madeiramento e telhas. 14.  Louças e metais. 
15. Equipamentos eletromecânicos. 16. Vidros: lisos e temperados. 17. Pavimentação: Projetos de vias 
urbanas, obras de arte, pavimentação. 18. Ar condicionados: Especificações e manutenção.  19. 
Estruturas de aço: Galpões industriais 20. Novos materiais de construção e sistemas construtivos. 21. 
Orçamento e planejamento: Cronograma físico e financeiro,  cronograma de compras, previsto e realizado, 
rotina de execução de controle de serviços de terceitos e contratação.  
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� NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS PARA O CARGO 
DE MOTORISTA 

 
 
Matemática para o cargo de Nível Fundamental 
 
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos com 
idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e interpretação de 
gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e tempo, medidas de 
comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. Geometria (ângulo). 

 
 

Português para o cargo de Nível  Fundamental 
 
Interpretação de textos. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos. Emprego de tempos e modos dos 
verbos. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Processos de formação de 
palavras. Mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Classes de palavras - flexões e emprego de: 
substantivos, adjetivos, conjunções, pronomes e verbos. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL PARA O CARGO DE MOTORISTA  
 

MOTORISTA  

1.Legislação brasileira de trânsito. 2. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção 
Defensiva de veículos automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de 
trânsito. 3. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de 
pequenos defeitos em motores de combustão interna. 4. Ciclo Otto ( gasolina e álcool ), 5. Ciclo Diesel e 
dos sistemas de transmissão. 6. Suspensão, 7. Freios (hidráulicos e pneumáticos). 8. Direção e elétrico de 
veículos pesados para transporte de passageiros. 9. Relacionamento interpessoal. 10. Trabalho em 
equipe: problemas e soluções. 11. Saúde e Segurança no Trabalho. 12. Atendimento e qualidade.   
 
 
 

� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª série/ano) 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVA DE NÚCLEO COMUM 

 
 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental Incompleto (4ª Série/ano) 
 
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos com 
idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e interpretação de 
gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e tempo, medidas de 
comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. Geometria (ângulo). 

 
 

Português para os cargos de Nível  Fundamental Incompleto (4ª Série/ano) 
 
Interpretação de textos. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos. Emprego de tempos e modos dos 
verbos. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Processos de formação de 
palavras. Mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Classes de palavras - flexões e emprego de: 
substantivos, adjetivos, conjunções, pronomes e verbos. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

CARPINTEIRO 

Conhecimentos de maquinas e ferramentas comuns à carpintaria; Sistema métrico linear;  Normas de segurança; Tipos 
de pregos e parafusos utilizados em madeira nos serviços de carpintaria; Tipos de madeiras e suas finalidades; 
Produtos utilizados para maior conservação da madeira e conhecimentos práticos de carpintaria. Saúde e Segurança 
no Trabalho. Atendimento e qualidade. 
 

ELETRICISTA 

1.Materiais Elétricos: a)Tubulações – eletrodutos metálicos e de PVC, eletrocalhas. b) Condutores em geral, 
fios e cabos. c) Quadros (disjuntores, balanceamento de circuitos). d) Isolamento, aterramento. e) 
Substituição de lâmpadas, reatores e fotocélulas. 2.Ferramentas: a) Ferramentas manuais. b) Ferramentas 
elétricas. c) Aparelho de medição de corrente. d) Aparelho de medição de voltagem. 3.Manutenção Predial 
Elétrica. 4. Equipamentos de Segurança: a) Equipamentos de proteção individual (EPI). Saúde e Segurança 
no Trabalho. Atendimento e qualidade. 
 

ENCANADOR 

PVC. Caminho das águas. Instalação de água fria. Golpe de aríete. Conexões de Rosca e soldável. Luvas 
de correr. Esgotos. Dimensionamento de Esgotos. Instalação de parelhos sanitários. Ralos sinfonados. 
Fossa Séptica. Tubos e Conexões. Caixa Sinfonadas. Instalação de Ralos. Águas pluviais. Instalação de 
calhas. Drenagem. Instalações de água quente. Instalação de pia de cozinha, com sifão e caixa sinfonada. 
Ligação de uma moto-bomba. Ligação de caixa d’água. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e 
qualidade. 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – MOTONIVELADORA 

1.Conhecimentos sobre operação de máquina niveladora: precauções e regras de segurança; leitura dos 
instrumentos do painel, manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; 
ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. 
2.Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva. Saúde e Segurança no Trabalho. 
Atendimento e qualidade. 
 

PEDREIRO 

Conhecimentos das ferramentas e materiais; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Concretagem; 
Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos. Sistema métrico linear. Saúde e Segurança no 
Trabalho. Atendimento e qualidade. 
 
 

� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental Incompleto (Alfabetizado) 
 
1. Números e operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 2. 
Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. 3. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das 
unidades e tempo, medidas de comprimento e superfície.  
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Português para os cargos de Nível  Fundamental Incompleto (Alfabetizado) 
 
1. Interpretação de textos.  2. Emprego de tempos e modos dos verbos. 3. Classes de palavras - flexões e 
emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 4. Ortografia. 5. Pontuação. 6. Acentuação 
gráfica. 7. Separação silábica. 
 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das tarefas. Noções básicas de 
manutenção e conservação. Conhecimentos das ferramentas e materiais; Conhecimentos da Função; Equipamento 
de proteção individual. Jardinagem. Limpeza de ambientes e equipamentos. Serviços de cortes e podas. 
Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
utilizados; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Copa e cozinha: preparo de pequenas 
refeições;. Limpeza: higienização nos prédios da Prefeitura; Higienização de superfícies; Tipos de 
higienização; Equipamentos de Proteção individual (E.P.I.). Condutas e Aspectos gerais de higiene; 
Lavagem das mãos.  Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de 
lixo. Resíduos.  Higiene pessoal e do ambiente. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 

CALCETEIRO 

Conhecimentos das ferramentas e materiais; Tipos de calçamento público; Tipos de pedras empregados; Forma de 
limpeza de passeios públicos; Conservação; Noções de drenagem pluvial. Conhecimentos da Função; Saúde e 
Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 
 

COZINHEIRA 

Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de 
utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento, 
descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos. 
Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de armazenamento de 
alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Relação interpessoal e ética 
profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Saúde e Segurança no Trabalho. 
Atendimento e qualidade. 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

Conhecimentos sobre o funcionamento e tipos de máquinas roçadeiras e motosserras. Manutenção 
preventiva, corretiva e plano de lubrificação. Tipos de lubrificantes, mancais e rolamentos, conhecimentos 
das ferramentas e dispositivos necessários. Noções de potência ou capacidade e rotações por minuto. 
Tipos de energia utilizada. Serviços de cortes e podas. Saúde e Segurança no Trabalho. Qualidade e 
produtividade. Atendimento e qualidade. 

 
 
 


