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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2012 
ANEXO 3 – PROVAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

A. Cargos de Nível Alfabetizado 
 

Provas Objetivas – 30 Questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, 
a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
Compreensão de texto. Significado de palavras. Singular e plural das palavras. Noções de gênero: masculino e 
feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução 
de situações-problema. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na im-
prensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: Conhecimentos básicos sobre 
política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) 
CANTONEIRO 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com 
o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenagem de materiais e utensí-
lios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; uso correto de ferramen-
tas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem 
dos produtos para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerente às atividades a serem 
desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de 
Qualidade e Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo conforme solicitação da banca exami-
nadora. 
 

 
B. Cargos de Nível Fundamental 
 

Provas objetivas - 30 Questões 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - 5 Questões: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentua-
ção Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância 
verbal e nominal; Crase; Regência.  
MATEMÁTICA - 5 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; Resolução de siste-
mas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico. 
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TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 5 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na im-
prensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: Conhecimentos básicos sobre 
política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
 
 
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e aplicações. 
Resolução CONAMA nº01 de 25 de janeiro de 1986. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua 
regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia. Geopro-
cessamento: elaboração e interpretação de dados cartográficos e georeferenciados. Noções básicas de sistemas 
de controle ambiental. Controle da poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Auditoria Ambiental: 
definição, finalidade e classificação. Impactos ambientais: analise do cabimento de medidas mitigadoras. Hidrogra-
fia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Área degradada: avaliação dos danos, plano de recupera-
ção e monitoramento ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de licenças. Resolução CONAMA nº237. 
Agrotóxicos: comércio, uso, produção, consumo, transporte e armazenamento. Registro e cadastro Recursos flo-
restais: inventário, controle, transporte e manejo sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de sistemas e 
tratamentos adequados. Legislação Municipal pertinente. 
Prova Prática: Não há.  

 
 

MERENDEIRA 
A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. Higiene, saúde corpo-
ral e cuidado pessoal no ambiente de trabalho; Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins; Higiene e 
limpeza dos utensílios e dos equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos alimentos. Segu-
rança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho; Utilização de equipamen-
tos de proteção individual; Manuseio e segurança no uso de utensílios e equipamentos; Noções básicas de pre-
venção de acidentes no trabalho. Etapas do processo de produção de refeições: Recebimento, guarda e seguran-
ça dos alimentos; Técnicas e utensílios no preparo de alimentos. Cardápios; Distribuição das refeições. 
Prova Prática: Não há.  

 
 

MOTORISTA AMBULÂNCIA 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complemen-
tar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e 
competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabi-
lidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscaliza-
ção de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. 
Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. 
Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendiza-
gem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veícu-
lo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de 
reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuida-
dos gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de seguran-
ça. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica bási-
ca: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, 
direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas 
de primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte de 
emergência. Veículos pesados: Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Deveres e proibições, infrações e pena-
lidades. Medidas e processos administrativos. Noções sobre funcionamento e manutenção periódica e preventiva. 
Conhecimentos inerentes ao exercício do cargo.  
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo conforme solicitação da banca exami-
nadora. 
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OPERADOR DE MAQUINA 
Máquinas Rodoviárias (Trator de Esteira, Motoniveladora, Rolo Vibratório e Retroescavadeira): Condução e 
manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e 
conservação; Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; Características, mecanismos e operação. Regras gerais de circulação. Legislação 
de Trânsito: Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. Condição 
Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. 
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo conforme solicitação da banca exami-
nadora. 

 
 

VIGILANTE 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com 
o patrimônio. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: 
sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conserva-
ção de ferramentas, utensílios e equipamentos. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerente às 
atividades a serem desenvolvidas. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtivi-
dade. Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento e uso de Relógio de Ponto e itens de 
controle; Formas de tratamento; Relacionamento humano no trabalho. Atendimento ao público; Acesso a entidades 
públicas de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Conhecimentos básicos 
inerentes as atividades do cargo. 
Prova Prática: Não há.  

 
 
 
 
C. Cargos de Nível Médio 

 
Provas objetivas - 30 Questões 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a 
partir do seguinte programa: 
 
LINGUA PORTUGUESA - 5 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pro-
nomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Con-
cordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, 
artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e com-
plemento nominal. 
MATEMÁTICA - 5 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Juros simples e compostos; Equação de 
1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º 
grau e exponencial. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 5 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, edu-
cação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respecti-
vos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: 
artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos naci-
onais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.  
 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
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CUIDADOR 
Educação de crianças e adolescentes na perspectiva histórica; O papel social da educação. Educar e cuidar; Higi-
ene, saúde e nutrição da criança e do adolescente. A organização do tempo e do espaço na escola; Princípios que 
fundamentam a prática na educação: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da criança e do adoles-
cente e relação escola-família; As instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas infantis; 
Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;  
Prova Prática: Não há.  
 
 
ELETRICISTA 
Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de baixa, média e alta tensão em 
instalações prediais e industriais, iluminação pública ou outros locais guiando-se por esquemas elétricos, normas e 
outras especificações. NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de 
medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de materiais condutores, isolantes e resistores, unidades de medi-
das e grandezas elétricas. Eletrônica básica, digital e de potência. Conhecimentos, fixação e instalação de: qua-
dros de distribuição monofásico, bifásico e trifásico, instalação e manutenção de quadros de comando, compensa-
doras, estrela/triangulo, soft-starter e inversores de frequência, conhecimentos de CLP, tomadas e interruptores, 
chaves de comando, circuitos de sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais e ferramentas. Operações de 
serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação luminárias. Proteção de condutores. Simbo-
logia de acordo com as normas da ABNT, Confecção, leitura e interpretação de projetos elétricos em geral. Dese-
nho elétrico. Conhecimentos de AutoCAD. Instalação de SPDA. Instalação e manutenção de motores. Instalação e 
manutenção de redes telefônicas. Instalação e manutenção de sistemas de cabeamento estruturado. Equipamen-
tos de proteção individual. 
Prova Prática: A prova constará de execução de tarefas inerentes ao cargo conforme solicitação da banca exami-
nadora. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Ética e legislação em enfermagem; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de 
enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Noções de rotinas administrativas ambulatoriais; Biossegurança; 
Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 
administração); Enfermagem médico-cirúrgica: Limpeza, desinfecção e esterilização de material; Assistência de 
urgência e emergência ambulatorial; Enfermagem materno-infantil, enfermagem em Saúde Pública, vigilância epi-
demiológica; e Sanitária; enfermagem do adolescente, do adulto, e do idoso; Noções de administração aplicada ao 
Técnico de enfermagem; Imunizações; Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Noções de saúde 
pública, Portaria 2488/2011 - Política de Atenção Básica, Lei 8080/90 - Lei Orgânica da Saúde  e Lei 8142/90 Con-
selho Municipal de Saúde. 
Prova Prática: Não há.  
 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de computadores. Componentes de um computador 
(hardware e software). Conceitos da arquitetura cliente-servidor. Sistemas operacionais: funcionamento e configu-
ração do Windows, noções de Unix e Linux. Redes de computadores: princípios e fundamentos de comunicação 
de dados; principais meios de transmissão de dados; noções sobre operação e manutenção de redes. Estações e 
servidores. Hardware: histórico, arquitetura e funcionamento dos microcomputadores do padrão IBM-PC; arquitetu-
ra geral de um microprocessador (diagrama de blocos), registradores, conceito de micro programa, linguagem de 
máquina e assembly; mapeamento de memória e I/O, placas mãe e chipsets, tipos de memória, memória RAM 
(estática e dinâmica), barramentos ISA, EISA, MCA, PCI, PCMCIA, AGP, USB e FireWire, floppies e discos rígidos 
(SCSI e IDE), interfaces e monitores de vídeo, incluindo placas 3D; dispositivos de entrada e saída; instalação, 
configuração e utilização de periféricos (scanner, kit multimídia, DVD) e de modems; instalação, montagem, confi-
guração e manutenção de microcomputadores e impressoras (matriciais, jato de tinta e laser). Segurança: senhas, 
criptografia, backup e arquivamento, vírus e os programas de proteção e remoção. 
Prova Prática: Não há.  
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D. Cargos de Nível Superior 
 

Provas objetivas - 30 Questões 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a 
partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 5 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Fle-
xão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos ver-
bais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variá-
veis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, 
agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução 
a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
MATEMÁTICA - 5 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos 
Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica 
e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução 
de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 5 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, edu-
cação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respecti-
vos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: 
artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos naci-
onais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação. 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
 
ARQUITETO 
Legislação específica de zoneamento e utilização do solo no Município. Plano Diretor do Município. Lei Orgânica 
do Município (artigos que tratam da legislação urbanística). Código de Obras e Posturas do Município e legislação 
complementar. Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Processo de projeto: característi-
cas básicas e tipos de projetos; Planos e projetos urbanísticos: planos urbanísticos; projetos de desenho urbano, 
loteamentos, remembramentos e desmembramentos de terrenos. Projetos de edificações e complementares: pro-
jetos de instalações hidro sanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra incêndio, de coleta de lixo, 
de conforto ambiental e de luminotécnica, noções de projetos complementares. Projetos de paisagismo; projetos 
de reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Docu-
mentação técnica e ART. Coordenação e compatibilização de projetos; Garantia e controle da quantidade do proje-
to e da obra. Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e demolição. Contratação de 
serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Plano mestre e cronograma 
mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de pessoal, materiais equipamentos; siste-
mática de apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garan-
tia e controle da qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços. 
Finalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, remoção e destinação das insta-
lações transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos 
e pareceres técnicos. Lei de Licitações. Fiscalização de obras. 
Prova Prática: Não há.  
 
 
BIBLIOTECÁRIO 
Planejamento e Gestão de Bibliotecas: Organização e Marketing; Política e Desenvolvimento de Coleções; Avalia-
ção, Seleção e Aquisição de Acervos Informacionais. Automação de Bibliotecas: Sistemas de Gerenciamento de 
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Bibliotecas; Bases de Dados; Bibliotecas Virtuais e Digitais; Marc. Representação Descritiva: Indexação; Controle 
Bibliográfico; Código de Catalogação – AACR – 2ª Edição; Serviço de Referência; Estudo de Usuários; DSI; Comu-
tação Bibliográfica. Normalização de Documentos. 
Prova Prática: Não há.  
 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA 
Hidrologia; Hidráulica Geral; Instalações Hidráulico-Prediais; Hidrometria; Sistemas Urbanos de Abastecimento de 
Água; Sistemas de Esgotamento Sanitário; Noções de Topografia; Planejamento e Elaboração de Estudos e Proje-
tos; Execução/Fiscalização de Obras e Serviços Técnicos Associados ao Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário; Noções de Geoprocessamento; Parâmetros Legais de Qualidade de Água, Lançamento de Efluentes, 
Sistemas de tratamento de efluentes industriais, Corpos Receptores e Legislação Regulatória; Técnicas e Proces-
sos de Tratamento de Água e Esgotos; Noções de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e Qualidade 
Ambiental; Conceitos Básicos de Qualidade da Água e Tratamento de Efluentes; Operação de Sistemas de Água e 
Esgotamento Sanitário. 
Prova Prática: Não há.  

 
 

MÉDICO – ESF 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, 
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial 
do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comu-
nitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular 
cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancrea-
tites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insufi-
ciência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônqui-
ca, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroen-
terológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, 
parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica 
aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adre-
nal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, 
meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: 
transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doen-
ças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses 
pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, 
leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxo-
plasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites 
infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatoide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e 
imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Portaria 2488/2011 – Política Nacio-
nal de Atenção Básica (artigo 648). 
Prova Prática: Não há.  
 
 
PROFESSOR NÍVEL II - ARTES 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; 
currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; 
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs; Diretrizes Gerais e Nacionais da Educação Básica. Educação Especial no Brasil: 
Processo inclusivo. Histórico do Ensino da Arte no Brasil. Folclore Nacional. Pressuposto filosófico metodológico do 
ensino da Arte - Proposta Curricular do Estalo de Santa Catarina. Leitura, Produção, Contextualização. Artes 
Visuais. Leitura e Representação das Formas e do Espaço. Leitura e Representação de Imagens. História da Arte. 
Arte Catarinense, Arte Brasileira: Indígena, Barroco, Rococó, Neoclássico, Moderna e Contemporânea. Ênfase na 
Arte Moderna e Contemporânea. Estilos dentro da corrente estilística Naturalista: pré- história e impressionismo. 
Estilos dentro da corrente estilística Idealista: Grego, renascimento e neoclássico. Estilos dentro da corrente 
estilística Expressionista: helenismo, barroco, romântico e expressionismo. Música. Percepção sonora. O som- 
procedência: natura1, cultural. Qualidades: duração, intensidade, altura, timbre. Percepção musical. A música - os 
elementos: melodia, ritmo, harmonia. Tipos: vocal, instrumental, mista. Gênero: erudito, popular, tradicionalista, 
sertanejo, folclórico. Formas musicais. Organologia. Notação musical. História da música ocidental. A voz humana 
e classificação. O coral. As formas vocais e os conjuntos vocais. Os instrumentos musicais. Orquestra sinfônica. 
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Teatro. Jogo Teatral. Improvisação. Personagens. Apreciação de Espetáculos Cênicos. Teatro Brasileiro. Os 
jesuítas e o teatro didático. O Teatro de revista e o gênero cinematográfico. A modernização do teatro brasileiro: O 
Teatro Brasileiro de Comedia (TBC). Os anos 60 e o Teatro de Contestação (Teatro de Arena, Opinião e Oficina). 
O Teatro e o Gênero Televisivo. Teatro Universal. Teatro Grego. Gêneros dramáticos (drama satírico, tragédia e 
comédia). Teatro Medieval. Teatro Renascentista: a Comédia D'ell Arte, o Teatro Elizabetano (Shakespeare). 
Teatro Naturalista e primeiras oposições (Zola, Ibren, Stanislasviski e Alfred Jarry). Século XX: o teatro político de 
Bertold Brecht; o teatro do absurdo. Avaliação no ensino da Arte: linguagem visual, musical e cênica. 
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO INFANTIL 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; cur-
rículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avali-
ação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curricu-
lares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Educar e cuidar na educação infantil. Necessidades 
e características de crianças de 0 a 6 anos. Relação creche e família. Didática: dinâmica em sala de aula. Diretri-
zes curriculares nacionais da educação infantil. A educação infantil e o seu papel hoje. Referencial Curricular Naci-
onal para a Educação Infantil – RCNEI. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os te-
mas propostos]. 
Prova Prática: Não há.  
 
 
PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO RELIGIOSA 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; cur-
rículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avali-
ação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curricu-
lares Nacionais - PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. 
Manifestações culturais. Religião e religiosidade. Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da 
cultura religiosa. Mito e espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do profes-
sor de Educação Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. 
Prova Prática: Não há.  
 
 
PROFESSOR NÍVEL II - LÍNGUA PORTUGUESA 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; cur-
rículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avali-
ação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curricu-
lares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. 
Noções históricas da língua portuguesa: origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portu-
guesa. Comunicação: elementos. Linguagem: tipos de linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conhecimentos 
linguísticos: linguística, psicolinguística e sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa. Fonética e fonologia: 
fonema e letra, classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos.  Ortografia: regularidade e irregularidade. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: classes de palavras 
(flexão e emprego). Sintaxe: frase, oração, período, termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de linguagem. Gêneros textu-
ais. Leitura: interpretação de texto. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
 
PROFESSOR NÍVEL II - SÉRIES INICIAIS 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; cur-
rículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avali-
ação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curricu-
lares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. 
Didática e Metodologia do Ensino em Séries Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produ-
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ção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infanto-juvenil no Brasil. Conceitos Metodológicos específi-
cos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fun-
damental em Séries Iniciais. Temas Transversais. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. 
Prova Prática: Não há.  

 
 

SUPERVISOR ESCOLAR 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; cur-
rículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avali-
ação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curricu-
lares Nacionais - PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. 
O homem enquanto sujeito social. A sociedade capitalista: relações de produção. A educação enquanto processo 
de humanização. O conhecimento numa perspectiva de totalidade. A produção material da escola pública contem-
porânea. As funções sociais da escola hoje. O projeto político pedagógico escolar. Os especialistas enquanto arti-
culadores do projeto Político Pedagógico. O planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e insti-
tucional: concepções e desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. Os temas transversais na consolidação 
da proposta pedagógica. A educação inclusiva: construção de paradigmas. História da educação mundial. História 
da educação brasileira. História da educação de Santa Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Ética, 
moral e moralidade. Legislação e educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da educa-
ção. A organização escolar. [Observação: poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos].  
Prova Prática: Não há.  
 
 


