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EDITAL N°. 02/2013 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRUSQUE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 
02/2013, na forma que segue: 

1.1 Retificar a redação do item 2.4, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
2.4 As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo 1 do presente Edital, sendo a-
tribuição dos cargos que exigem nível superior conduzir veículos automotores no exer-
cício das funções do cargo.  
 

1.2 Incluir no Anexo 2 programa das provas de conhecimentos específicos dos cargos 
de Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Infantil, Professor de Sé-
ries/Anos Iniciais e Professor das Séries Finais do Ensino Fundamental as diretrizes 
curriculares municipais. 

 

1.3 Alterar, no Anexo 2 – Programa das Provas, os programas das provas para o cargo 
de Monitor Escolar, que passa a ter a seguinte redação: 

 

 
ANEXO 2 
 
PROGRAMAS DAS PROVAS 
PROVA PARA OS CARGOS: MONITOR ESCOLAR E SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
PROVA PARA O CARGO: MONITOR ESCOLAR 

LÍNGUA NACIONAL.  
Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjeti-
vas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Coloca-
ção pronominal.  Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação de bilhete, carta, requerimento e ofício. 
 

ATUALIDADES 
Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, e-
nergia, esporte, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-
relações e suas vinculações históricas. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 Noções de funcionamento de computadores, impressoras, scanner, fac- símile, tablets. Conhecimentos em ní-
vel de usuário do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook e Microsoft Power Point.  Noções de In-
ternet, correio eletrônico e ferramentas de navegação. 

 
NOÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de 
doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e 
podemos fazer na Rede Pública de Saúde.  Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas 
adequadas para os trabalhos de limpeza e conservação externos como capina, recolhimento de resíduos, 
trabalhos de alvenaria e pintura. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando 
devem ser usados. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados que 
devemos tomar. Cuidados no manuseio de energia elétrica. Cuidados no trânsito (pedestre) e no transporte 
coletivo. O que fazer no caso de um acidente: engasgos, queimaduras, choque elétrico, atropelamento, etc. 
 

PROVA PARA O CARGO: SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

LÍNGUA NACIONAL 
Interpretação de um pequeno texto, bilhete, aviso ou carta. Sinônimos e antônimos, ortografia e acentuação.  
 
MATEMÁTICA 
Adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas com as quatro operações. Regra de três simples e 
composta. Cálculo de áreas. Juros e porcentagem. 
 
NOÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de 
doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e 
podemos fazer na Rede Pública de Saúde.  Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas 
adequadas para os trabalhos de limpeza e conservação eexternos como capina, recolhimento de resíduos, 
trabalhos de alvenaria e pintura. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando 
devem ser usados. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados que 
devemos tomar. Cuidados no manuseio de energia elétrica. Cuidados no trânsito (pedestre) e no transporte 
coletivo. O que fazer no caso de um acidente: engasgos, queimaduras, choque elétrico, atropelamento, etc. 
 

 

Brusque, 09 de janeiro de 2014. 

 

 


