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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS: TODOS OS CARGOS
CONHECIMENTOS GERAIS
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia,
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais.
Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado,
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais,
políticos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Nova Itaberaba (SC).
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção);
Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas;
Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias;
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem:
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem.
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo;
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados
de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares,
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético;
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais;
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas;
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança;
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública:
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei
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n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001;
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF.
NUTRICIONISTA
Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais – Digestão,
Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função, Necessidades e
Recomendações de Nutrientes, Necessidades e Recomendações de Energia. Alimentos
funcionais, Avaliação Nutricional. Dietoterapia nas diversas patologias: cardiovasculares,
distúrbios trato digestório, doenças renais, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus,
obesidade, desnutrição energética protéica, doenças hepáticas, neoplasias, doenças
pulmonares. Nutrição nos variados ciclos da vida infância, adulto, gestante, idosos.
Aleitamento materno e Alimentação complementar. Terapia Nutricional Enteral e
Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e
hipovitaminoses. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Técnica Dietética: conceito,
classificação e características; pré – preparo e preparo dos alimentos. Administração em
Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, EPIs - (Normativas de trabalho)
Organograma de uma UAN, Estrutura física, Coordenação e Controle de Unidades de
Alimentação e Nutrição. Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação;
Microorganismos Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções. Alteração de
Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e biológicos.
Legislações Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas de Fabricação,
Qualidade e controle de qualidade. Código de Ética do Nutricionista – Lei 8.234/91 do CFN
- Resolução CFN nº 334/2004 - Resolução CFN nº 390/2006 – Resolução nº 38 de 16 de
Julho de 2009 do FNDE – Resolução CFN nº 465/2010 - Portaria nº 326, de 30 de julho de
1997 da ANVISA - Resolução RDC 275 de 21 de outubro de 2002 da ANVISA.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° ANO)
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries
iniciais. Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto políticopedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a
execução, o acompanhamento e a comunicação de pesquisas científicas na educação. O
planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: importância, níveis e
componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo ensinoaprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão
escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão técnica-política da
prática docente. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula:
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como

Página | 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA
___________________________________________________________________________________________________________

foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Didática
Geral e metodologia.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil e seu Papel hoje. O papel social da Educação Infantil. Educar e cuidar.
A organização do tempo e do espaço na Educação Infantil. A documentação Pedagógica
(planejamento, registro e avaliação). Princípios que fundamentam a prática na Educação
Infantil. Pedagogia da infância, dimensões humanas, Direitos da Infância e relação creche
família. As instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas infantis.
Parâmetros nacionais de qualidade para a Educação Infantil. Parâmetros básicos de infraestrutura para as instituições de educação infantil. Referencial curricular Nacional para a
Educação Infantil. Política Nacional de Educação: pelo direito das crianças de zero a seis
anos à educação. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da
infância, Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e
desenvolvimento d leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O
ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no
processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico;
Linguagem oral e escrita. Produção de Textos. Precursores e seguidores da literatura
infantil no Brasil. Conceitos metodológicos específicos das áreas de conhecimento de
português, matemática, história, geografia, ciências, e artes do Ensino Fundamental nos
Anos Iniciais. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das modalidades
esportivas. Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação Física e o
desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As teorias da
Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e desportos.
Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria
e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação
física. Tratado de fisiologia do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação.
Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física.
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e
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pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes:
atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol.
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PROFESSOR DE ARTES
A especialidade do conhecimento artístico e estético. A produção artística da humanidade
em diversas épocas, diferentes povos, países, cultura. Identidade e diversidade cultural. A
contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção
artístico-estética da Humanidade. ARTE- LINGUAGEM: O homem – ser simbólico. Arte:
Sistema semiótico da representação. Os signos não verbais. As linguagens da arte: visual,
audiovisual, música, teatro e dança. Construção/produção de significados nas linguagens
artísticas. Leitura e análise. Elementos e recursos das linguagens artísticas. ARTE E
EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação. O professor como mediador entre a arte e o
aprendiz. O ensino e a aprendizagem em arte. Fundamentação teórico-metodológica. O
fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da
humanidade na sala de aula.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PROFESSOR DE INGLÊS
Compreensão de texto; Preposições; Pronomes; Comparação de adjetivos; Superlativos;
Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa; Verbos Regulares e
Irregulares (Passado); Falsos cognatos; Phrasal Verbs; Conjunções; Plural; Discurso
indireto; Caso genitivo.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PROFESSOR DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries
iniciais. Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto políticopedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a
execução, o acompanhamento e a comunicação de pesquisas científicas na educação. O
planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: importância, níveis e
componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo ensinoaprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão
escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão técnica-política da
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prática docente. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula:
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como
foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Didática
Geral e metodologia.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
ESTAGIÁRIA
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de
trabalho, organização do local de trabalho; Noções básicas de atendimento ao público;
Noções básicas de atendimento telefônico. Qualidade no atendimento ao público; Forma
de atendimento ao público; Noções básicas de informática; Conhecimento de teclado;
Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access; Internet;
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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