
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

Conteúdo Programático 

 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação dos textos e dos parágrafos. 

Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência 

textual. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabulário: sentido de 

palavras e de expressões no texto; denotação e conotação. Ortografia e Gramática. Empregos 

dos tempos e modos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Médio e Superior. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: representação fracionária e 

decimal: operações propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 

composta. Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação exponencial. 

Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Matrizes, 

determinantes e resolução de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 

tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Geometria. 

Trigonometria. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que compõe a grade 

curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 

Superior. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conhecimentos Específicos – 15 (quinze) questões 

PROFESSOR I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAS 

O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica das diferentes sociedades e 

seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública contemporânea. O 

Sistema Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. 



 
 
 
 
 
 
 
Lei nº.: 10.639/2003. Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tecnologias 

Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto Político Pedagógico: reflexão e intervenção 

sobre práxis educativa. Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O 

planejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. A 

Educação Infantil na nova LDB. A Educação Infantil sob o paradigma da história - o momento 

histórico e o surgimento da Educação Infantil. A Educação Infantil e seu papel hoje. Os dois 

grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar. O cuidar como prática pedagógica: as 

necessidades de crianças de 0 a 6 anos. As características das crianças de 0 a 6 anos sob a 

ótica social. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. Didática e metodologia 

de ensino: princípios que fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia na 

infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da criança e a relação creche-família. 

Proposta curricular da Rede Municipal de Ensino em Educação Infantil. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.  

 

PROFESSOR II - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A Educação Física no currículo escolar. A história da Educação Física. Métodos e técnicas da 

Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem 

social. Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação 

Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física 

Escolar, crescimento e desenvolvimento: diferentes abordagens. Desportos: técnicas 

fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Noções de Fisiologia 

do exercício. A Educação Física e os parâmetros curriculares. Educação Física, Inclusão e 

Diversidade. Concepção histórico social da criança. Jogos e brincadeiras na educação infantil. 

Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento infantil. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR III - PROFESSOR DE ARTES 

Parâmetros Curriculares Nacionais e o Ensino de Arte. Procedimentos pedagógicos em Arte: 

conteúdos, métodos e avaliação. A arte na educação escolar: Fundamentos e tendências 

pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. História da Arte. Criatividade. Arte, comunicação e 

cultura. As linguagens artísticas na atualidade. O ensino da dança no contexto escolar. A 

corporeidade enquanto construção social. Dança e diversidade cultural. A música na educação 

escolar. A Linguagem Musical na atualidade. Papel do teatro no processo educacional. 

Fundamentos básicos do teatro na educação. Aspectos da cultura popular brasileira e as 



 
 
 
 
 
 
 
Manifestações Populares. Arte Indígena. Arte Africana. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR IV - PROFESSOR DE INGLÊS 

O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica das diferentes sociedades e 

seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública contemporânea. O 

Sistema Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. 

Lei nº.: 10.639/2003. Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tecnologias 

Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto Político Pedagógico: reflexão e intervenção 

sobre práxis educativa. Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O 

planejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Texto e 

discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo; 

Intertextualidade/interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes. 

Interdiscursividade; A semântica textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; 

Coesão/coerência: Emprego de diferentes procedimentos linguísticos na superfície textual, 

lexicais (repetição, substituição, associação), e/ou gramaticais (emprego de pronomes, 

conjunções, numerais, elipses), ou seja, o sentido global do texto (coerência); Dialogismo, 

polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva. Literatura brasileira. Temas Transversais. A 

importância do ensino de Língua Inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das 

metodologias e abordagens de ensino de Língua Inglesa no Brasil. A língua como forma de 

interação. A língua numa perspectiva histórico-cultural. Interdisciplinaridade. Recursos 

didáticopedagógicos. O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): o ensino da 

gramática. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos. Noções de 

Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos 

Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

OBSERVAÇÃO: As questões da prova poderão ser formuladas com base na Língua Inglesa no 

que for cabível.  

 

PROFESSOR V - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não-literário. Aspectos básicos do texto 

literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, 

narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da 

narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção 



 
 
 
 
 
 
 
textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. 

Gêneros Textuais. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. 

Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de 

palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. 

Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no 

período. Frase e discurso. Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal 

e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da 

crase. Normas de pontuação. Abordagem linguístico/discursiva da teoria gramatical. A 

diversidade linguística e cultural e suas contribuições para a sociedade. Questões Éticas, 

Culturais e Cidadãs no ensino da língua portuguesa. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR VI - PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Teoria dos Conjuntos. Conjuntos Numéricos. Elementos Básicos de Teoria dos Números: 

Múltiplos e Divisores, MDC e MMC. Polinômios. Equações do primeiro e segundo graus. 

Razões, Proporções e Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. 

Porcentagem. Juros Simples. Juros Compostos. Progressões Aritméticas. Progressões 

Geométricas. Relações e Funções. Funções polinomiais do primeiro e do segundo graus. 

Função Exponencial. Logaritmos,Funções Trigonométricas. Matrizes, Determinantes e 

Sistemas lineares. Análise Combinatória Simples. Cálculo de Probabilidades. Elementos de 

Estatística: Tabelas, Gráficos, Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 

semelhança de triângulos, relações métricas nos triângulos retângulos e nos círculos, áreas de 

superfícies planas. Geometria Espacial: Poliedros, Prismas e Cilindros, Pirâmides e Cones, 

Esfera e Suas partes. Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência. Questões de Raciocínio 

Lógico Matemático. A Matemática no contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O 

ensino de Matemática na perspectiva da Educação Matemática. A Etnomatemática; História da 

Matemática; O ensino de Matemática através da resolução de problemas. O ensino de 

Matemática e as questões de cidadania e de diversidade cultural. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR VII - PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Diversidade de vida: A vida nos ecossistemas brasileiros, critérios de classificação dos seres 

vivos, classificação em cinco reinos e caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e 

representantes mais característicos, cadeias e teias alimentares, impactos ambientais e 

extinção de espécie. Diversidade de materiais, materiais e suas propriedades, reações 



 
 
 
 
 
 
 
químicas: ocorrência, identificação e representação, elementos químicos, misturas, 

combinações, métodos de separação de misturas, estados físicos da matéria, mudanças de 

estado, o ar e suas propriedades e composição. Conservação e manejo dos solos: solos - 

formação, fertilidade e conservação, técnicas de conservação dos solos. Decomposição de 

materiais: ação de microorganismos na produção de alimentos, ação dos microorganismos na 

ciclagem da matéria. Qualidade de água e de vida: disponibilidade e tratamento de água, 

doenças de veiculação hídrica. Energia nos ambientes: transformações e transferências de 

energia, obtenção de energia pelos seres vivos. Evolução dos seres vivos: fósseis como 

evidências da evolução, a seleção natural, adaptações reprodutivas dos seres vivos. A dinâmica 

do corpo humano: sistemas do corpo humano e suas interações, funções de nutrição no corpo 

humano, doenças infecciosas e parasitárias, saúde preventiva. Sexualidade: reprodução 

humana, características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente 

transmissíveis, mudanças na adolescência. Interações com os estímulos do ambiente: sistema 

sensorial. Drogas e sistema nervoso. Universo: astros, sistema solar, o sol como fonte de 

energia (luz e calor), movimentos da terra e da lua e suas consequências. Fundamentos da 

física: força, movimento retilíneo uniforme, gravidade, máquina simples, espelhos planos e 

curvos, eletricidade, magnetismo. Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino 

Fundamental de Ciências. O ensino de Ciências e a Diversidade Cultural. Questões éticas, 

culturais e cidadãs envolvidas na ciência e em seu ensino. A Educação Científica e sua 

importância na formação do cidadão. Tendências do Ensino de Ciências: currículos, 

metodologias e orientações didáticas das atividades experimentais. Metodologia investigativa. 

Perspectivas do Ensino de Ciências no mundo contemporâneo: biodiversidade, aplicações 

tecnológicas das ciências, bioética e multiculturalismo. O processo de ensino-aprendizagem 

por ciclos, a construção dos conceitos científicos e a avaliação escolar. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR VIII - PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Geografia: a história do pensamento geográfico. Conceitos, temas e teorias da Geografia. 

Espaço da natureza: as inter-relações entre os diferentes componentes do quadro natural; 

principais formas e estruturas do relevo terrestre (gênese e evolução); grandes conjuntos 

climatobotânicos; águas oceânicas e continentais: importância econômica; usos e problemas. 

Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico; sensibilidade do meio-ambiente à ação 

do homem e estratégias para seu uso e conservação. A questão da energia no mundo: as 

diversas fontes de energia, seus usos e conseqüências. As mudanças ambientais globais. A 

organização do espaço mundial: a produção e a organização do espaço mundial; da Guerra Fria 

à nova ordem mundial; as transformações políticas do mundo contemporâneo; as alianças e 

disputas entre as grandes potências; a independência e a desigualdade nas relações entre as 



 
 
 
 
 
 
 
grandes potências e os demais países; os conflitos étnicos atuais e a questão das 

nacionalidades; os blocos econômicos. A geopolítica da globalização: os fluxos da economia 

global. Cidades e urbanização nos mundos desenvolvido e subdesenvolvido: metrópoles, 

cidades globais e redes urbanas. A população mundial: distribuição; as diferenças no 

crescimento das populações; teorias demográficas e desenvolvimento socioeconômico; a 

distribuição social e espacial da riqueza e as condições de vida; conflitos étnico-nacionalistas, 

movimentos separatistas e terrorismo; movimentos populacionais e globalização. As atividades 

econômicas: o processo industrial e a organização e produção do espaço; localização das 

indústrias; a industrialização nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos; as atividades 

agropecuárias e extrativas nos países centrais e periféricos. O espaço brasileiro: Processo de 

ocupação e valorização territorial do Brasil: apropriação e produção do espaço. O Brasil na 

economia mundial. As formas do espaço brasileiro. As regionalizações e as grandes unidades 

regionais. A estruturação do Espaço Geográfico Brasileiro: a atuação do capital privado e o 

papel do Estado nas políticas territoriais; a dinâmica sócio-espacial: metropolização e 

urbanização. Cidades e urbanização no Brasil: metrópoles, redes urbanas e meio ambiente 

urbano. O processo de industrialização e a redefinição da atividade industrial na dinâmica 

sócio-espacial; as atividades agropecuárias e extrativas. A questão da terra e do trabalho no 

campo. Infraestrutura e desenvolvimento das atividades de telecomunicação e de transporte no 

Brasil. A população brasileira: formação étnica, crescimento e políticas demográficas, estrutura 

etária e movimentos populacionais. População e atividades econômicas. Sociedade e natureza 

no Espaço Brasileiro: os grandes domínios morfoclimáticos; os recursos naturais, distribuição 

e aproveitamento; os resultados das intervenções da sociedade na natureza. Fontes 

alternativas e energia no Brasil. A dinâmica dos elementos da natureza: atmosférica, 

hidrológica e litosférica. Os Parâmetros Curriculares de Geografia: ensino fundamental e 

médio. O ensino da geografia e a diversidade cultural. Questões éticas, ambientais e cidadãs 

envolvidas no ensino da geografia. Cartografia e sua importância para o Ensino da Geografia. 

Cartografia Básica. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 

Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR IX - PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Tendências historiográficas: teorias, metodologias e conceituações. A História no contexto dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Os primeiros homens e seus modos de vida. As primeiras 

civilizações – Antigüidade Oriental, Ocidental, Africana. Religiões monoteístas (judaísmo, 

cristianismo e islamismo) e politeístas. A transição da Antigüidade para a Idade Média. A 

sociedade feudal. A Igreja medieval. O Renascimento Comercial e Urbano. A crise do século 

XIV. O Renascimento. Reforma e Contra-Reforma. A formação dos Estados Nacionais. A 

expansão marítima e comercial européia. Iluminismo. As revoluções inglesa e francesa. A 



 
 
 
 
 
 
 
Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. A organização da classe operária e o 

ideário socialista. Da corrida imperialista à Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa. A 

Europa entre Guerras e a ascensão dos regimes totalitários. A Segunda Guerra Mundial. A 

Guerra Fria. A descolonização da Ásia e da África. A crise do socialismo e a construção da Nova 

Ordem Mundial. A hegemonia norte-americana e o terror. As civilizações pré-colombianas. A 

invasão européia e o confronto cultural. As modalidades de exploração da mão-de-obra 

indígena. O sistema de plantation. A crise do Antigo Regime e a formação das nações latino-

americanas. A Independência dos E.U.A. A relação dos E.U.A. com a América Latina: da 

Doutrina Monroe à Aliança para o Progresso. História do Brasil: história do Brasil antes da 

chegada dos portugueses. A organização das comunidades indígenas. A ocupação do território, 

a implantação do escravismo e a resistência negra. O papel da Igreja na colonização: missões e 

catequese. A organização socioeconômica das zonas aurífera e açucareira. A administração 

colonial. Entradas, Bandeiras e a ocupação do território. A Independência do Brasil. Política, 

sociedade e economia no Brasil imperial. O fim da monarquia. A transição do trabalho escravo 

para o trabalho assalariado. A formação da classe operária brasileira. A República Velha. A Era 

Vargas. O retorno à democracia: Brasil de 1946 à 1964.O Governo JK.O Golpe de 1964 e a 

Ditadura militar no Brasil: sociedade, política e economia. A redemocratização: do Governo 

Sarney ao governo Lula. História e diversidade cultural. Questões éticas, culturais e cidadãs 

envolvidas no ensino da história. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município 

de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 

Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

PROFESSOR X - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

Conhecimentos aplicados em Ensino Religioso. Formas de magistério do Ensino Religioso. 

Religiosidade. Religiões. Denominações Religiosas. Aceitação de credos e outras culturas. 

Manifestações religiosas informais. O homem como sujeito histórico. O processo de produção 

histórica das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacionais. A função social 

da escola pública contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. Lei nº.: 10.639/2003. Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Tecnologias Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto Político Pedagógico: 

reflexão e intervenção sobre práxis educativa. Aspectos que influenciam na repetência e evasão 

escolar. O planejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção do 

conhecimento. Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo. Temas 

Transversais. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 

Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 



 
 
 
 
 
 
 
relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

A função social dos especialistas em assuntos educacionais na sociedade contemporânea; A 

função social da educação básica; Planejamento e avaliação na educação; Educação básica: 

Projeto Político Pedagógico, gestão do currículo e políticas educacionais; Democratização da 

estrutura escolar: autonomia, gestão escolar e participação da comunidade; Formação inicial e 

continuada do profissional da educação; Tempos e espaços na educação e a organização do 

cotidiano da escola; Legislação de ensino e políticas educacionais; Relações interpessoais e as 

implicações na gestão escolar; Mídias e tecnologias do conhecimento e a qualificação da 

educação; Educação integral. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 

Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação dos textos e dos parágrafos. 

Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência 

textual. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabulário: sentido de 

palavras e de expressões no texto; denotação e conotação. Ortografia e Gramática. Empregos 

dos tempos e modos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Médio e Superior. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: representação fracionária e 

decimal: operações propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 

composta. Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação exponencial. 

Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Matrizes, 

determinantes e resolução de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 

tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Geometria. 

Trigonometria. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que compõe a grade 

curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 

Superior. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conhecimentos Específicos – 15 (quinze) questões 

AGENTE ADMINISTRATIVO III 

Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: 

centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, 

segurança, contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: 

planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação. Comunicação. 

Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 

Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 

regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, 



 
 
 
 
 
 
 
acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: 

recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: 

registro e encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 

contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. Apresentação pessoal: 

vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as 

diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no 

relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais 

de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas 

funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da 

organização, imagem profissional, sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO III - Educação 

Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: 

centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, 

segurança, contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: 

planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação. Comunicação. 

Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 

Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 

regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, 

acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: 

recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: 

registro e encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 

contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. Apresentação pessoal: 

vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as 

diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no 

relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais 

de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas 

funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da 

organização, imagem profissional, sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ARQUITETO 

Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, 

dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Legislação de proteção 

ao patrimônio ambiental. Preservação do meio ambiente natural e construído. Estrutura 

urbana: caracterização dos elementos, utilização dos espaços, pontos de referência e de 

encontro, marcos. Projeto de urbanização. Obras de Arte no sistema rodoviário. Metodologia e 

desenvolvimento de projetos de arquitetura: elaboração de programa; estudos preliminares; 

anteprojeto; projeto básico; detalhamento; memorial descritivo; especificação de materiais e 

serviços. Projeto de Reforma e suas convenções. Projeto e adequação dos espaços visando a 

utilização pelo deficiente físico – NBR 9050. Topografia. Materiais e técnicas de construção. 

Noções de resistência dos materiais, mecânica dos solos e estrutura. Orçamento de obras: 

Estimativo e detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos), 

cronograma físico-financeiro. Licitações e contratos administrativos (Lei Federal 8.666/93 e 

suas atualizações). Conhecimento de código de obras. Patologia das edificações. Desenho em 

AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual 

e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

História do Serviço Social: a institucionalização e o processo de profissionalização do Serviço 

Social nos contextos sociais da América Latina e do Brasil; Surgimento do Serviço Social no 

Brasil e as influências européia e norte-americana; Primeiras contribuições teóricas e 

principais autores; Movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil; Críticas à 

reconceituação; e o Serviço Social na atualidade. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social: a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-

metodológica do Serviço Social; e Questões teóricometodológicas atuais. Política Social: a 

questão da assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; O neoliberalismo e as 

políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, criança e 

adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, 

política de assistência social, entre outras. Projetos Sociais: planejamento, administração e 

avaliação. Fundamentos Práticos do Serviço Social; instrumental técnico para realização de 

atendimentos; Elaboração de documentos técnicos; e Serviço Social e interdisciplinaridade. 

Ética Profissional do Assistente Social. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual 

e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECÁRIO 

Biblioteconomia, Documentação e Informação; Planejamento, organização e administração de 

bibliotecas; Formação e desenvolvimento de Coleções; Normas de Documentação (ABNT); 

Tratamento da Informação: Catalogação (Princípios, Notação de Autor, AACR2R, MARC), 

Classificação (Princípios, CDD, CDU), Indexação (descritores e metadados); Processos técnicos: 

Registro, Inventário, Catálogos, Sistemas de Localização e Tipologia Documental; Preservação, 

Disseminação e Acesso; Serviço de Referência, Fontes de Informação e Usuários; Tecnologias 

de informação: automação de serviços, bancos e bases de dados, biblioteca digital; A Biblioteca 

e o Bibliotecário. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 

Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

CONTADOR 

Princípios Fundamentais da Contabilidade. Contabilidade Básica e Avançada. Contabilidade 

Pública: Conceitos; Campo de Aplicação, Objeto, Exercício Financeiro; Regimes Contábeis; 

Patrimônio Público; Variações Patrimoniais; Receita e Despesa Pública: conceito, classificação 

econômica e estágios; Restos a Pagar; Dívida Pública; Regime de Adiantamento; Controle 

Interno e Externo; Orçamento Público: Conceito, Princípios, Lei Orçamentária Anual, Plano 

Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais; 

Tomadas e Prestações de Contas; Plano de contas do Setor Público: conceito, objetivo, 

estrutura e classificação das contas; Registro Contábil; Demonstrações Contábeis. 

Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público: tipos, conceito, estrutura, elaboração e 

análise. Legislação básica: Lei nº 4.320/64; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 

nº 101/2000; Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade; Manuais de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN através da 

Portaria n°.: 406; Conhecimentos básicos e avançados de Informática aplicada em 

Contabilidade.  Conceitos básicos de segurança da informação. Conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. 

Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto 

dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

 

ENFERMEIRO 

Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do 

serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e 

Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução humana, diagnóstico de gravidez, 

modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, 



 
 
 
 
 
 
 
trabalho de parto e puerpério (normal e patológico) e amamentação. Assistência de enfermagem 

no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-nascido normal e 

prematuro e ao recém nascido de alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, 

controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente. 

Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização: vacinas, (rede de frio, via 

de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissíveis: medidas 

preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. 

Assistência de enfermagem a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de 

enfermagem no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. Assistência de enfermagem em 

psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, Noções 

sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em situação de 

emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, 

planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Atuação da 

enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, desinfecção e 

esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do 

enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. 

Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. 

Código de Ética, Lei do exercício profissional. Terminologia técnica. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Topografia. Dados Técnicos para projeto: Levantamento Planialtimétrico, Poligonais, 

Levantamento Altimétrico, Perfis, Curvas de Nível. Sondagens de reconhecimento do sub-solo: 

tipos e apresentações; Tipo de Solo - Características e Classificação Geral; Muros de Arrimos: 

tipos. Edificações: Concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico; cargas atuantes; 

carregamento. Uso e ocupação da terra e do solo urbano. Noções de avaliação de projetos de 

desenvolvimento sustentável e de conservação e preservação ambiental. Noções de avaliação de 

impacto ambiental da ocupação da terra (expansão urbana, setor agropecuário, industrial e de 

serviços) projetos de infra-estrutura (sistemas viários urbanos, rodoviária, geração e 

transmissão de energia, telecomunicações). Projetos de Sistemas de Tratamento de água e de 

efluentes domésticos e industriais. Projetos-elementos gráficos necessários à execução de uma 

edificação: Arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e hidráulicas, e outros projetos 

complementares. Usos da água, fatores que influenciam o consumo e conservação dos recursos 

hídricos. Hidraúlica/hidrologia. Conceitos Básicos quanto ao enquadramento dos Corpos 

d'água. Poluição das Águas, do Ar, do Solo e Subsolo. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 



 
 
 
 
 
 
 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

FARMACÊUTICO 

Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 

Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; 

Dimensionamento e controle de estoques. Padronização de medicamentos. Classificação e 

codificação de materiais. Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de 

medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de 

medicamentos de controle especial; Sistemas de distribuição de medicamentos. Importância, 

Aspectos econômicos e financeiros. Garantia da qualidade e manuais de políticas e 

procedimentos operacionais padrão; Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de 

prevenção; A prescrição médica; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de medicamentos; 

Estabilidade dos medicamentos; Preparação de misturas parenterais. Terapia Nutricional 

Parenteral e Enteral; Terapia Antineoplásica-Quimioterapia; Farmácias Satélites: Serviços 

especializados em dispensação de materiais e medicamentos; Diluição de Germicidas e 

Correlatos. A importância do controle microbiano; Desinfecção e esterilização; Detergentes; 

Desinfetantes; Uso racional de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o 

controle de infecções; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 

Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; Princípios 

Gerais da Farmacologia. Quimioterapia das Doenças Microbianas/Neoplásicas e Parasitárias. 

Classe Terapêutica dos Medicamentos. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual 

e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

FISIOTERAPEUTA 

Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; Conhecimento da Ética Profissional; 

Anatomia do Sistema Neuro músculo esquelético, cardiovascular; respiratório; Física aplicada 

à fisioterapia: mecânica, calor, eletricidade, vibrações de ondas, luz, água; Biofísica aplicada à 

fisioterapia: ação de agentes físicos sobre o organismo; aplicação dos conhecimentos básicos de 

biofísica em cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia, hidroterapia e fitoterapia; Fisiologia 

aplicada à fisioterapia: Neuoro-fisiologia; fisiologia do exercício físico; Cinesteologia aplicada à 

fisioterapia: princípios gerais da biomecânica; análises dos movimentos articulados; 

Fisioterapia geral: Eletroterapia, fitoterapia, termoterapia, hidroterapia, medroterapia, 

cinesioterapia; Recursos e técnica de utilização; Órtese, prótese e aparelhagem de auxílio, 

primeiros socorros, conceitos, tipos, técnicas de treinamentos; Ações preventivas junto à 

comunidade; o papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar; Importância do 



 
 
 
 
 
 
 
agente comunitário de saúde na otimização da consulta médica; As várias formas de 

massagens; rítmicos conceitos e objetivos; Distúrbios ortopédicos tais como fraturas e afecções 

articulares; Distúrbios circulatórios e do coração tais como baixa ou alta pressão; 16. Avanços 

no tratamento da Hérnia de disco lombar. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual 

e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Fonoaudiologia em saúde pública. Diagnóstico e intervenção fonoaudiológica junto aos recém-

nascidos de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. Avaliação audiológica do adulto e 

do recém-nascido. Triagem auditiva. Programas de conservação auditiva. Desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita. Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, indicação, 

adaptação de próteses auditivas e reabilitação. Avaliação e tratamento de: Doença Mental 

Infantil, Sistema Estomatognático, Fissuras Labiopalatinas, Alterações de Fala e Linguagem 

Oral e/ou escrita, Alterações da Voz, Alterações da Fluência. Atuação fonoaudiológica junto ao 

idoso. Atuação fonoaudiológica nos diversos meios sociais: creche, escola, comunidade, entre 

outros. Saúde vocal. Inclusão social e escolar da pessoa com deficiência e/ou doença mental. 

Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto 

dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

 

MÉDICO – I, II, III e IV 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção 

de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do 

trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas 

do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, 

ortopédicas, pediátricas. Conhecimento sobre Política Nacional de Atenção as Urgências. 

Regulação médica das urgências. Legislação. Ética médica. Anatomia. Atendimento e 

intervenções em acidentes com múltiplas vítimas e catástrofes. Urgência Clínica Adulto e 

Infantil. Urgências obstétricas. Urgências psiquiátricas. Intervenção nas doenças respiratórias. 

Metabólicas e circulatórias. Linguagem de radio. Radiocomunicação. Manuseio de aparelhos de 

informática. Manuseio de respirador artificial. Desfibrilador. Monitor cardíaco. Intervenções em 

todos os tipos de traumas. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 

Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO  

Saúde Pública: Vigilância sanitária: métodos de armazenamento, manipulação, conservação e 

exposição de alimentos para consumo humano; Principais enfermidades transmitidas por 

alimentos; Higienização dos estabelecimentos e nos manipuladores; Inspeção sanitária de 

produtos de origem animal: procedimentos adotados segundo a legislação vigente para a 

inspeção em abatedouro de bovino, ovino, caprino e suíno; Principais zoonozes transmitidas 

por produtos de origem animal; Higienização e sanitização do estabelecimento; Resolução nº 

216 de 2004 da ANVISA; Prevenção e Controle de zoonoses: Febres Hemorrágicas, Febre 

Amarela, Leptospirose, Brucelose, ancilostomíases; Biologia e Vigilância e Controle de Animais 

Domésticos; Biologia Vigilância e Controle de Animais; Técnicas Cirúrgicas; Métodos e Técnicas 

de Eutanásia em Animais; Esterilização, Desinfecção e Biossegurança. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 

procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 

segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação 

e composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 

preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o 

controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - 

APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, 

critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definação, 

propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares 

e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. 

Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. 

Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição 

em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição 

protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de 

nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da 

desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. 

Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e 

atividades do nutricionista. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição 

enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das 

fórmulas enterais e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde -SUS. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde, princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 



 
 
 
 
 
 
 
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Noções 

de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos 

Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

 

ODONTÓLOGO - I e II 

Ética em odontologia. Prontuário odontológico. Procedimentos gerais de exame do paciente. 

Medidas de biossegurança e controle de infecção no consultório dentário. Promoção de saúde 

bucal em nível coletivo e individual. Planejamento e monitoramento em saúde bucal. 

Indicadores de saúde bucal. Anatomia oral: conhecimento básico das estruturas. Exame 

radiológico dentário. Cárie dentária: etiologia, métodos de prevenção e controle. Princípios 

gerais do preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. Princípios básicos de 

restabelecimento da função mastigatória e da estética do paciente. Patologia bucal: semiologia 

das lesões de mucosa bucal e exames complementares, lesões hiperplásicas e neoplásicas da 

cavidade bucal, manifestações orais de doenças sistêmicas. Tratamento das urgências e 

emergências em odontologia: hemorragias, abscessos e outros quadros infecciosos, 

complicações pós cirúrgicas, traumatismo dental, pulpite, lesões de tecidos moles, recolocação 

de peças protéticas, necessidade de intervenção estética urgente. Uso de fármacos em 

odontologia: analgésicos, antimicrobianos, antiinflamatórios e fluoretos farmacodinâmica e 

farmacocinética. Anestesia local: principais técnicas, tipos de anestésicos, uso de 

vasoconstritores e complicações. Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família. A atenção 

em saúde bucal por ciclos de vida: a atenção à saúde bucal do bebê (0 a 2 anos) e da criança (2 

a 9 anos): manejo do comportamento no consultório odontopediátrico, manejo do 

comportamento com auxílio farmacológico, promoção de saúde bucal em odontopediatria, 

técnicas alternativas para a remoção de tecido cariado, técnicas radiográficas em 

odontopediatria, tratamento de caries profundas e terapia pulpar em odontopediatria, A 

atenção à saúde bucal do adolescente (10 a 19 anos), a atenção em saúde bucal do adulto (20 

a 59 anos) e a atenção em saúde bucal do idoso (a partir dos 60 anos). A atenção em saúde 

bucal de pacientes portadores de condição especiais: a atenção em saúde bucal da gestante, a 

atenção em saúde bucal do Paciente com Necessidades Especiais (PNE), a atenção em saúde 

bucal do paciente diabético, a atenção em saúde bucal do paciente hipertenso, a atenção em 

saúde bucal do portador de Tuberculose, a atenção em saúde bucal do portador de 

Hanseníase, a atenção em saúde bucal do portador de HIV/DST e Hepatite B e C. 

Intercorrências sistêmica em Odontologia. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual 

e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PSÍCOLOGO 

Análise Institucional: a dimensão institucional e suas implicações humanas. Espaço 

psicossocial. Limitações da abordagem institucionalista. Psicologia Organizacional: liderança. 

Motivação no trabalho. Relações interpessoais e intergrupais. Comunicação e desempenho 

humano nas organizações. Globalização: as consequências humanas. Processos de 

subjetivação e clínica. Psicopatologia. Subjetividade, política e exclusão social. Processos 

cognitivos: aprendizagem, memória, percepção, pensamento e linguagem. Família: Imagens e 

Dialética. Transtornos de Personalidade. Dependência Química. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

A saúde mental no SUS: níveis de assistência e sua integração; Saúde mental na atenção 

primária/atenção básica à saúde; saúde mental e PSF. Atuação do Psicólogo em equipes de 

multiprofissionais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Apoio matricial em saúde mental. Concepções 

sobre grupos e instituições. Clínica ampliada a construção de projetos terapêuticos singulares 

na lógica da atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. Trabalho em Rede. Critérios 

de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. 

Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 

psíquico. A Política Nacional de Saúde Mental e a nova lógica assistencial em Saúde Mental: a 

Lei 10.216; manuais, instrutivos e portarias ministeriais da área de saúde mental. Os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS): regulamentação, funcionamento e clínica cotidiana. O 

terapeuta ocupacional como agente de saúde. Papel do terapeuta ocupacional nos CAPS e nas 

equipes interdisciplinares em Saúde Mental. Atuação da Terapia Ocupacional em grupos e 

oficinas terapêuticas em saúde mental. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como 

agente multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação na 

assistência à excepcionalidade. Terapia ocupacional aplicada às deficiências múltiplas, severas 

e físicas; Terapia ocupacional geriátrica e gerontológica; Terapia ocupacional em psiquiatria e 

saúde mental; Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. Oficinas terapêuticas. A criança, 

o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. Intervenção da 

Terapia Ocupacional. Código de Ética Profissional. Fundamentos históricos e epistemológicos 

da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia 

Ocupacional com os Sistemas de Saúde. O papel da Terapia Ocupacional no processo de 

educação popular em um programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na 

Assistência Comunitária e nos grupos populares. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 



 
 
 
 
 
 
 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ENSINO TÉCNICO 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação dos textos e dos parágrafos. 

Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência 

textual. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabulário: sentido de 

palavras e de expressões no texto; denotação e conotação. Ortografia e Gramática. Empregos 

dos tempos e modos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Médio e Superior. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: representação fracionária e 

decimal: operações propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 

composta. Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação exponencial. 

Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Matrizes, 

determinantes e resolução de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 

tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Geometria. 

Trigonometria. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que compõe a grade 

curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 

Superior. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

Sistema Operacional Windows: MS Windows 95/98/ME/2000, em português: uso de ambiente 

gráfico; execução de programas, aplicativos e acessórios; conceitos de pastas, diretórios, 

arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; área de trabalho; configuração do ambiente 

gráfico; área de transferência; manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus; interação 

com o conjunto de aplicativos MS Office; instalação e desinstalação de aplicativos e periféricos. 

Utilitários Microsoft em português: MS Access 2000: implementação de banco de dados, 

criação e manutenção de tabelas, linguagem SQL, uso da barra de ferramentas, atalhos e 



 
 
 
 
 
 
 
menus; MS Word 2000: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 

cabeçalhos, parágrafos, fontes, 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, desenhos e cliparts, uso da 

barra de ferramentas, atalhos e menus; MS Excel 2000: estrutura básica das planilhas, 

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, controle de 

quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação, uso da barra de 

ferramentas, atalhos e menus; Redes de Computadores e sistema operacional Novell Netware. 

Compartilhamento de pastas e arquivos, localização e utilização de computadores e pastas 

remotas, mapeamento de unidades de rede; configuração e segurança do sistema de arquivos 

de rede; comandos de console; serviços de impressão. Sistemas de backup de dados. 

Manutenção de backup de arquivos e discos; ferramentas; recuperação de dados. Sugestões 

Bibliográficas: Manuais do Sistema Operacional Windows, Microsoft; Ajuda on-line do sistema 

Operacional Windows; Manuais do MS Office, Microsoft; Ajuda on-line dos aplicativos MS 

Office. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 

Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 

Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das 

atribuições do cargo. 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

AutoCad. Pacote Office. Soluções de Engenharia. Inspeção em edifícios. Estudos e projetos de 

média complexidade. Supervisão de Equipes. Construção Civil. Serviços de pintura. Instalações 

hidro-sanitárias. Alvenaria. Impermeabilização. Telhados. Obras. Manutenção. Asseio e 

Conservação. Segurança do Trabalho: equipamentos de proteção individual e coletiva. Conceito 

de Acidente do Trabalho. Organização e Limpeza. Sistemas de Incêndio. Sinalização de 

emergência. Organização e manutenção de arquivos técnicos, banco de dados e outros 

documentos. Instalações elétricas de baixa tensão. Análise de projetos. Processos 

Administrativos e Técnicos. Vistorias e outras diligências. Desenhos técnicos. Cálculos. 

Memoriais descritivos e especificativos. Relatórios técnicos. Noções de Direito Administrativo. 

Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Princípios Fundamentais da Contabilidade. Contabilidade Básica e Avançada. Contabilidade 

Pública: Conceitos; Campo de Aplicação, Objeto, Exercício Financeiro; Regimes Contábeis; 

Patrimônio Público; Variações Patrimoniais; Receita e Despesa Pública: conceito, classificação 

econômica e estágios; Restos a Pagar; Dívida Pública; Regime de Adiantamento; Controle 



 
 
 
 
 
 
 
Interno e Externo; Orçamento Público: Conceito, Princípios, Lei Orçamentária Anual, Plano 

Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais; 

Tomadas e Prestações de Contas; Plano de contas do Setor Público: conceito, objetivo, 

estrutura e classificação das contas; Registro Contábil; Demonstrações Contábeis. 

Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público: tipos, conceito, estrutura, elaboração e 

análise. Legislação básica: Lei nº 4.320/64; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 

nº 101/2000; Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade; Manuais de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN através da 

Portaria n°.: 406; Conhecimentos básicos e avançados de Informática aplicada em 

Contabilidade.  Conceitos básicos de segurança da informação. Conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. 

Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto 

dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

 

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO AGRÍCOLA 

Administração rural: planejamento das atividades agropecuárias. Desenvolvimento rural 

sustentado. Associativismo e Cooperativismo. Agronegócio: principais culturas e criações. 

Topografia: noções de Geografia e Cartografia. Meteorologia e Climatologia: elementos do clima. 

Fatores do clima com uso na agropecuária. Construções Rurais: projetos para instalações e 

edificações usadas nas explorações agropecuárias (custos, layouts etc). Irrigação e Drenagem: 

métodos de irrigação. Noções de capacidade de campo. Ecologia: agroecologia. Ecossistemas. 

Legislação ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Leis de crimes ambientais. Critérios 

básicos e diretrizes gerais para o EIA/ RIMA. Política nacional de recursos hídricos. Uso de solo 

e água. Uso de agroquímicos. Crédito Rural: Sistema Nacional de Crédito Rural. Noções sobre 

elaboração e análise de projetos agropecuários. O Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. Métodos de trabalho em extensão rural. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Lei do Exercício Profissional. Código de Ética de Enfermagem. Técnicas básicas de 

enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; sinais vitais; movimentação e 

transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 

material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de 

medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; 

curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica cirúrgica; enfermagem 



 
 
 
 
 
 
 
obstétrica; enfermagem pediátrica; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; 

doenças infecciosas e parasitárias. Curativos. Cuidados de Enfermagem á Saúde do Adulto/ 

Idosos/Criança/Mulher e Adolescente. Aplicação de nebulização e oxigenoterapia. 

Administração de Medicamentos. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município 

de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 

Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação 

acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

FISCAL - FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E MEIO AMBIENTE 

Constituição da República. Código Florestal. Lei nº.: 5.197/1967. Lei 6.902/1981. Lei 

6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente). Lei nº.: 9.433/1997 (Política Nacional de 

Recursos Hídricos). Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). Lei 10.257/2001 (Diretrizes 

Gerais de Política Urbana). Lei nº.: 6437/77 (Infrações da Legislação Sanitária Federal). 

Legislação Municipal de Campo Alegre/SC. Conhecimentos relacionados a: fiscalização de 

Tributos, fiscalização de Postura, fiscalização de Meio-Ambiente, fiscalização dos serviços de 

Transporte Público, fiscalização das Relações de Consumo (Código de Defesa do Consumidor). 

Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto 

dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo. 

 

FISCAL - Fiscal de Tributos Municipais 

Noções de Direito Administrativo: atos administrativos: classificação; atributos; elementos; 

discricionariedade e vinculação; atos administrativos em espécie; extinção. Noções de 

Contabilidade: Princípios Fundamentais de Contabilidade; Plano de Contas e Demonstrações 

Contábeis; Escrituração, Livros, Registros e Relatórios Contábeis; Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido; Regimes Contábeis; Patrimônio, Fatos e Procedimentos Contábeis. Noções de Direito 

Tributário: Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Finanças Municipais: receita, rendas 

municipais e preços públicos. A estrutura tributária municipal: impostos, taxas, contribuição 

de melhoria. Poder de polícia municipal. Código Tributário Nacional. Código Tributário 

Municipal e Decretos Regulamentadores. Regulamento do ISS. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ENSINO MÉDIO 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação dos textos e dos parágrafos. 

Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência 

textual. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabulário: sentido de 

palavras e de expressões no texto; denotação e conotação. Ortografia e Gramática. Empregos 

dos tempos e modos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Médio e Superior. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: representação fracionária e 

decimal: operações propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 

composta. Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação exponencial. 

Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Matrizes, 

determinantes e resolução de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 

tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Geometria. 

Trigonometria. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que compõe a grade 

curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 

Superior. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões 

AGENTE ADMINISTRATIVO II 

Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: 

centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, 

segurança, contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: 

planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação. Comunicação. 

Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 

Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 

regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, 



 
 
 
 
 
 
 
acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: 

recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: 

registro e encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 

contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. Apresentação pessoal: 

vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as 

diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no 

relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais 

de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas 

funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da 

organização, imagem profissional, sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

AGENTE OPERACIONAL IV 

Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Normas de segurança no trabalho. 

Princípios fundamentais para o bom atendimento. Cuidados com a saúde. Qualidade de vida. 

Conservação do mobiliário e material de trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal. 

Equipamentos de segurança. Produtos e maneiras apropriadas para limpeza de: pisos, 

paredes, vasos sanitários, azulejos. Meio ambiente. Destinação do lixo. Reciclagem. Noções de 

Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos 

Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 

Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do 

cargo.  

 

ATENDENTE DE SALA 

O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica das diferentes sociedades e 

seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública contemporânea. O 

Sistema Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. 

Lei nº.: 10.639/2003. Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tecnologias 

Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto Político Pedagógico: reflexão e intervenção 

sobre práxis educativa. Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O 

planejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. A 

Educação Infantil na nova LDB. A Educação Infantil sob o paradigma da história - o momento 

histórico e o surgimento da Educação Infantil. A Educação Infantil e seu papel hoje. Os dois 

grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar. O cuidar como prática pedagógica: as 

necessidades de crianças de 0 a 6 anos. As características das crianças de 0 a 6 anos sob a 



 
 
 
 
 
 
 
ótica social. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. Didática e metodologia 

de ensino: princípios que fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia na 

infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da criança e a relação creche-família. 

Proposta curricular da Rede Municipal de Ensino em Educação Infantil. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.  

 

INSTRUTOR DE MÚSICA – INSTRUMENTOS (ACORDEON E GUITARRA) 

Acústica musical e organologia: geração e propriedades do som; série harmônica; propagação 

do som, velocidade do som; cordas, tubos e lâminas sonoros; classificação dos instrumentos 

musicais. Teoria da música: compasso: definição, classificação; regras de grafia; articulação e 

sinais de repetição; intervalos, elementos de harmonia, escalas – modos eclesiásticos;  

onalidade; ornamentos, graus tonais e modais; acordes de 3, 4 e 5 sons; cadências; funções 

tonais e modais; sistema anglo-americano de representação gráfica utilizado na música 

popular (cifras). Estética, história da música e análise musical: características estético-

musicais dos diferentes períodos da história da música, por meio da análise musical: antiga, 

medieval, renascentista, do século XVII ao século XX, Contemporânea; fraseologia musical. 

Músicas popular e folclórica: correntes da produção musical popular brasileira; cultura 

popular e contextos sócioantropológicos que a geraram. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL FUNDAMENTAL (4ª. SÉRIE e COMPLETO) 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Compreensão e interpretação de textos e identificação de tipos de texto. Ortografia: 

acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Correção básica de formas gramaticais. 

Pontuação. Emprego das diversas classes de palavras. Concordância verbal e nominal. 

Significação de palavras: sinônimos e antônimos. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Fundamental. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números Naturais: o sistema de numeração decimal. Aplicação das operações de adição, 

subtração, multiplicação, divisão e potenciação na resolução de problemas. Operações com 

conjuntos. Múltiplos e divisores de um número natural. Operações com números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Resolução de situação 

problema que envolva o conceito de porcentagem. Resolução de situações problemas 

envolvendo os seguintes sistemas de medidas: comprimento, área, volume, massa, capacidade 

e tempo. Resolução de situação problema envolvendo o sistema monetário brasileiro. 

Interpretação de gráficos de barras, de colunas e de setor. Grandezas e Medidas: Resolução de 

situações problemas envolvendo o conceito de perímetro e a área das seguintes figuras planas: 

triângulo, quadrado e retângulo. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que 

compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino 

Fundamental. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões 

AGENTE OPERACIONAL III – OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação. Regra de Preferência. Conversões. 

Classificação de Vias. Legislação de Trânsito: equipamentos obrigatórios; documentos de porte 

obrigatório; habilitação; infrações. Sinalização de Trânsito. Conhecimentos gerais da máquina: 

operação; preparativos para funcionamento da máquina; parada do motor; painel de controle; 

combustível, fluídos e lubrificantes; compartimento do operador; principais controles de 



 
 
 
 
 
 
 
operação; controles da caixa de mudanças; instruções para o manejo da máquina. Manutenção 

e lubrificação: principais pontos de lubrificação; tabelas de manutenção periódica; sistema de 

arrefecimento do motor (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de combustível. Sistema 

elétrico. Sistema de frenagem. Sistema de lubrificação do motor. Sistema de purificação de ar 

do motor. Conhecimentos práticos de operação e manutenção da máquina. Procedimentos de 

segurança. Funcionamento básico dos motores. Direção. Freios. Pneus. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.  

 

 

AGENTE OPERACIONAL III – VEÍCULOS PESADOS 

Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação. Regra de Preferência. Conversões. 

Classificação de Vias. Legislação de Trânsito: equipamentos obrigatórios; documentos de porte 

obrigatório; habilitação; infrações. Sinalização de Trânsito. Conhecimentos gerais da máquina: 

operação; preparativos para funcionamento da máquina; parada do motor; painel de controle; 

combustível, fluídos e lubrificantes; compartimento do operador; principais controles de 

operação; controles da caixa de mudanças; instruções para o manejo da máquina. Manutenção 

e lubrificação: principais pontos de lubrificação; tabelas de manutenção periódica; sistema de 

arrefecimento do motor (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de combustível. Sistema 

elétrico. Sistema de frenagem. Sistema de lubrificação do motor. Sistema de purificação de ar 

do motor. Conhecimentos práticos de operação e manutenção da máquina. Procedimentos de 

segurança. Funcionamento básico dos motores. Direção. Freios. Pneus. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.  

 

 

AGENTE OPERACIONAL III – AGENTE DE MANUTENÇÃO 

Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos das normas de 

segurança. Explosão. Óleos e lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Ignição. Peças de 

reposição. Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. Conhecimentos 

básicos da função. Noções de Manutenção Geral. Noções de Direito Administrativo. Lei 

Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 

Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos 

inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTE OPERACIONAL V – PEDREIRO/CARPINTEIRO 

Conhecimentos básicos para interpretação de plantas e projetos relativos a construção civil; 

Instrumentos de nivelamento e prumo; Construção e reparação de alicerces, paredes, muros, 

pisos e similares; Preparação ou orientação na preparação de argamassa; Execução de 

chapisco e emboço; Colocação de diversos tipos de telhas; Armação de andaimes; 

Assentamento de tijolos, telhas, pisos, azulejos e outros; Dimensionamento de quantidade na 

preparação de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção; 

Dimensionamento e levantamento de materiais para execução de pequenas obras; Noções de 

tubulações de água, energia, telefonia e ventilação; Conhecimento na utilização apropriada de 

EPIs e EPCs. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 

Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 

Odontologia social. Histórico, legislação e papel do Auxiliar de Odontologia. Odontologia 

preventiva. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Cárie e doença 

periodontal. Prevenção de cárie e doença periodontal. Flúor: composição e aplicação. 

Cariostáticos e selantes oclusais. Processo saúde/doença. Levantamentos epidemiológicos: 

noções de vigilância e saúde. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e 

conservação. Materiais dentários: forradores e restauradores. Esterilização e desinfecção. 

Educação em Saúde. Noções de radiologia, odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, 

dentística e anatomia bucal e dental (notação dentária). Ética profissional. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

AGENTE OPERACIONAL I - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

Serviços de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Normas de 

segurança no trabalho. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Cuidados com a 

saúde. Qualidade de vida. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Postura 

profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. Produtos e maneiras 

apropriadas para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos. Meio ambiente. 

Destinação do lixo. Reciclagem. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 

Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo.  

 



 
 
 
 
 
 
 
AGENTE OPERACIONAL I - AUXILIAR OPERACIONAL (GARI) 

Serviços de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Normas de 

segurança no trabalho. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Cuidados com a 

saúde. Qualidade de vida. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Postura 

profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. Produtos e maneiras 

apropriadas para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos. Meio ambiente. 

Destinação do lixo. Reciclagem. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 

Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 

relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo.  

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Programa 

de Saúde da Família. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. As 

atribuições do agente comunitário de saúde. A participação do agente comunitário de saúde em 

grupos específicos. Constituição Federal 1988, Título VII. Lei nº.: 8.080 de 19/9/1990. Lei 

Orgânica do SUS. Lei 8.142 de 28/12/1990, de participação da comunidade na gestão do SUS. 

Manual para a organização da atenção básica. Programa de Saúde da Família. Atribuições do 

agente comunitário de saúde. Lei nº.: 10507/2002, artigo 3º., inciso 1 a 3 – criação do agente 

de saúde. Lei 11.350 de 05/10/2006, dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de 

Saúde e de Agente de Combate às Endemias. 

 

MOTORISTA – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; 

Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

 

MOTORISTA – MOTORISTA DA SAÚDE 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; 

Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. Noções de Direito 

Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 

Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 

Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 



 
 
 
 
 
 
 
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ALFABETIZADO 

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões 

Compreensão e interpretação de textos e identificação de tipos de texto. Ortografia: 

acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Correção básica de formas gramaticais. 

Pontuação. Emprego das diversas classes de palavras. Concordância verbal e nominal. 

Significação de palavras: sinônimos e antônimos. Conteúdos essenciais da disciplina de Língua 

Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e 

complementar do Ensino Fundamental. 

 

Matemática – 5 (cinco) questões 

Números Naturais: o sistema de numeração decimal. Aplicação das operações de adição, 

subtração, multiplicação, divisão e potenciação na resolução de problemas. Operações com 

conjuntos. Múltiplos e divisores de um número natural. Operações com números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Resolução de situação 

problema que envolva o conceito de porcentagem. Resolução de situações problemas 

envolvendo os seguintes sistemas de medidas: comprimento, área, volume, massa, capacidade 

e tempo. Resolução de situação problema envolvendo o sistema monetário brasileiro. 

Interpretação de gráficos de barras, de colunas e de setor. Grandezas e Medidas: Resolução de 

situações problemas envolvendo o conceito de perímetro e a área das seguintes figuras planas: 

triângulo, quadrado e retângulo. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que 

compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino 

Fundamental. 

 

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões 

Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimento: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações 

históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações de repercussão em nível 

internacional e nacional. Conteúdos essenciais de história, geografia, cultura, economia 

política e demais aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relacionados ao Brasil 

e ao município de Campo Alegre/SC.  

 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões 

AGENTE OPERACIONAL II – Vigia 

Serviços de vigilância, zeladoria de patrimônio, monitoramento de área; comunicação de 

incidentes ou ocorrências, informações patrimoniais ao superior hierárquico,  zeladoria, 

vigilância, ordem, guarda, conservação e limpeza de patrimônio, materiais e equipamentos de 

trabalho; atividades correlatas. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 

Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 



 
 
 
 
 
 
 
relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 

exercício das atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 


