CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 050/2015
ANEXO 3 – Provas e Programas.

A - Cargos de Nível Fundamental
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com
15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões:
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia
oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições
e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.
MATEMÁTICA - 6 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 sistemas 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.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla
divulgação na imprensa 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
Ajudante Geral
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 conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos.
Conhecimentos básicos de instalações hidráulicas: instalar ou trocar torneiras, chuveiros, conexões
ou válvulas hidráulicas. 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.
Auxiliar de Consultório Dentário
SUS - Princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Trabalho em equipe.
Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontologia Social: Atendente de Consultório Dentário:
Histórico, Legislação e papel do ACD. Odontologia Preventiva - Higiene Dentária: Etiologia e Controle
de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Periodontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor
(composição e aplicação), Cariostático e Selantes Oclusais. Processo Saúde/Doença Levantamentos Epidemiológicos. Noções de Vigilância à Saúde e de Biossegurança. Materiais,
Equipamentos e Instrumentais, Manipulação, Manutenção e Conservação. Materiais Dentários Forradores e Restauradores. Esterilização e Desinfecção. Educação em Saúde. Noções de
instrumentação clínica e cirúrgica, noções de biosegurança. Noções de Radiologia, Odontopediatria,
Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística e Anatomia Bucal e Dental (Notação Dentária).
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas
Motores a combustão. Sistemas mecânicos e noções de elétrica de veículos e máquinas pesadas,
bombas e aparelhos eletromecânicos. Sistemas de freio de serviço e estacionamento. Cubos de
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roda. Suspensão. Direção. Transmissão. Caixas de marchas e diferencial. Sistema de distribuição.
Sistema de lubrificação. Sistema de arrefecimento. Sistema de ignição. Sistema de alimentação e
regulagem de motores. Substituição de peças, pneus e componentes avariados de carros,
caminhões e máquinas pesadas. Chapeação de carrocerias de máquinas e veículos. Calibragem de
pneus. Nível e viscosidade do óleo de Carter, caixa de mudanças e diferencial. Limpeza e
conservação de máquinas e veículos. Lubrificação de peças do motor, ferragens de carrocerias,
articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos. Manutenção e conservação de
equipamentos e ferramentas de trabalho. Conhecimentos de manutenção e funcionamento de
implementos agrícolas. Conhecimentos de mecânica de tratores e motores a diesel. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às
demais atribuições do cargo.
Motorista – CNH “B”
Motorista – CNH “D”
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação
complementar 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, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização:
objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização 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.
Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de
dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas
administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições
gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos,
perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor.
Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica
básica: 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 penalidades. Medidas
e processos administrativos. Noções sobre funcionamento e manutenção periódica e preventiva.
Conhecimentos inerentes ao exercício do cargo.
Operador de Máquinas Pesadas
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação
complementar 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, responsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção
periódica e preventiva do veículo. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas,
direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Máquinas Rodoviárias: 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. Direção Defensiva.
Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização.
Mecânica em Geral. Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Conhecimentos inerentes ao
exercício do cargo.
Telefonista
Pesquisa em listas telefônicas ou telelistas. Ligações urbanas, interurbanas, nacionais: discagem via
telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta à distância (DDD - DDI), tarifas. Utilização
dos serviços de atendimento ao público. Códigos especiais de serviço telefônico; PABX - PBX - KS;
Telefones de uso público; Serviços interativos; Atendimento simultâneo; Consulta e conferência;
Transferência automática da chamada; Conhecimento de teclado. Termos técnicos em
telecomunicações; fraseologia comum. Relacionamento interpessoal: a importância do
autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de
Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26

conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens,
códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de
comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, sigilo,
postura. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).

B - Cargos de Nível Médio/Técnico
Todos os Cargos de Nível Médio-Técnico terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com
15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância 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 complemento nominal;
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos,
correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 6 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; Resolução de sistemas de
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial;
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; 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 - 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação 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 respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação.
Todos os Cargos de Nível Médio-Técnico 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
Agente Administrativo
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Características básicas das organizações formais
modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de
departamentalização. Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e
desconcentração; administração direta e indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções
de processos licitatórios. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
Orçamento público: Conceito, Técnicas Orçamentárias, Princípios orçamentários. Receita pública:
Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Despesa pública: Conceito,
Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos e
objetivos. NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES: Conceitos, importância,
relação com os outros sistemas de organização. A função do órgão de Gestão de Pessoas:
atribuições básicas e objetivos, políticas e sistemas de informações gerenciais. Comportamento
organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho. Comunicação:
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Elementos da comunicação; Barreiras para a comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação;
Meios de comunicação; Endomarketing. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
MATERIAIS. Classificação de materiais. Tipos de classificação. Gestão de estoques. Compras:
Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor público. NOÇÕES DE
ARQUIVOLOGIA:
Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos: Protocolo:
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação de
documentos de arquivo; Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de
temporalidade de documentos de arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de
arquivo. Preservação e conservação de documentos de arquivo. CONHECIMENTOS DE
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows
Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional
2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Agente Municipal de Endemias
Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de prevenção.
O sistema de saúde no Brasil. Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde.
Epidemiologia descritiva. Desenhos de pesquisa em epidemiologia. Medidas de frequência e
associação das doenças. Propriedades dos testes diagnósticos. Epidemiologia das doenças
transmissíveis e das doenças crônicas não-transmissíveis. Vigilância epidemiológica. Sistemas de
informação em saúde. Análise dos dados epidemiológicos. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do
cargo.
Facilitador de Oficina
A história do Artesanato. Artesanato brasileiro. Artesanato catarinense. Conhecimentos gerais de
trabalhos manuais e artesanato como: tricô, crochê, pintura em porcelana e tecido, bordados
diversos, confecção de roupas, cortinas, tapetes e toalhas, pintura em tecido e tela. Harmonia das
Cores - Círculo cromático. Criatividade. Noções de Empreendedorismo. Cidadania. Inclusão social e
autoestima.
Fiscal de Meio Ambiente
Ecologia; Educação ambiental; Agenda 21; Legislação ambiental; Ecossistemas; Unidades de
conservação; Água e sustentabilidade dos recursos hídricos; Saneamento ambiental; Atividades
poluidoras e resíduos sólidos industriais; Resíduos sólidos domiciliares; Programas educativos para
compreensão social dos problemas ambientais; Treinamentos de multiplicadores na área de meio
ambiente; Solo: noções de uso e práticas de conservação; Poluição e contaminação do ar, da água
e do solo; Efeitos sobre a saúde e meio ambiente; Sistemas de armazenamento e abastecimento de
água e coleta e tratamento de esgoto; Ecologia dos ecossistemas e ecologia humana e social;
Relação entre meio ambiente e a realidade cotidiana; Problemas ambientais que afetam a vida da
comunidade e do município; Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões
ambientais. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão
em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal de Obras e Posturas
Lei orgânica municipal, Código Tributário Municipal e Legislação Municipal sobre parcelamento de
solo, posturas, e vigilância sanitária. Ética profissional. Noções básicas de administração pública e
direitos e deveres do servidor público municipal. Código de Obras. Código de Posturas do Município.
Código de Defesa do consumidor. Legislação Ambiental e demais atividades relacionadas ao cargo.
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal de Tributos
Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil:
Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título II, Capítulo I); Organização políticoadministrativa (Título III, Capítulo I); Impostos dos Municípios – Competência; Obrigação Tributária;
Tipos de tributos; Emendas Constitucionais. Fiscalização de tributos: organização de processos,
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auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes,
arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos,
classificação, escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da
Administração. Poder de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação.
Espécies do ato administrativo. Código Tributário Nacional. LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal:
Sua implementação como Lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000. Antecedentes históricos.
Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Direitos e Deveres do Funcionário Público.
Noções de Relações Humanas. Crimes contra a Administração Pública. Lei de Improbidade
Administrativa. Lei Orgânica Municipal. Legislação Tributária Municipal. Demais conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional
Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal Sanitário
Competências. Atribuições. Hierarquia. Vigilância sanitária. Lei Estadual 6320 de 20/12/1983.
Saneamento de alimentos. Noções gerais sobre saneamento básico e do meio. Saúde Pública Conceito e Objetivos. Atividades inerentes à defesa da saúde e higiene da população. Boas Práticas
de Fabricação. Inspeção Sanitária em estabelecimentos referentes à saúde e higiene. Regulamento
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA – Decreto 30691/52).
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Monitor de Laboratório de Informática
Hardware e software. Componentes do computador e seu funcionamento. Sistema Operacional
Windows XP ou Superior e Linux. Noções de rede de computadores. Ajustes e Configurações do
Computador. Armazenamento de Arquivos. Uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC)
numa perspectiva de inclusão social e digital, buscando integrar conteúdos (inter-multi-trans)
disciplinares. Utilização de softwares educacionais; conceitos básicos em educação eletrônica,
sistemas operacionais proprietários e de código-fonte aberto; conceitos em navegação na Internet,
editoração eletrônica e ambientes gráficos. Segurança da Informação. Firewall e Antivírus.
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint)
(Versão em Português). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.
Orientador Social
Ética e Cidadania. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Política Nacional de Assistência
Social - PNAS. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS
- NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Cadastro Único e Programa
Bolsa Família. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha.
Noções de Primeiros Socorros, Noções de Higiene e Profilaxia, Noções de Segurança no ambiente
escolar, Noções básicas sobre drogas. Política Nacional da Juventude. Processo de comunicação.
Políticas Públicas de Inclusão Social. Políticas educacionais. Regimento Escolar e Proposta
Pedagógica do município. Apoio às atividades escolares. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos
alimentares, sono, controle de peso, criança, o adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres
e os benefícios do exercício regular. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows
XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint)
(Versão em Português).
Recepcionista
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 clientes, registro, manuseio e transmissão de informações.
Atendimento ao telefone: recepção/transmissão de recados e informações, transferência de ligações,
utilização do telefone e cuidados com o aparelho. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc.
Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças individuais,
Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26

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. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Técnico Agrícola
Solos: características morfológicas; ordens e classes de solos, principais unidades, aptidão agrícola,
limitações de uso, fertilidade natural. Conservação dos solos: práticas de manejo. Propriedades dos
solos. Coleta de solos para análise: técnica de amostragem. Correção e fertilização dos solos.
Classificação dos fertilizantes; Máquinas e implementos agrícolas: técnicas de operação e
manutenção; Clima: normais climáticas, relação clima e culturas, balanço hídrico; Culturas: milho,
cana-de-açúcar, soja, feijão, arroz, trigo e mandioca. Época de semeadura e plantio, práticas
culturais, controle de pragas, moléstias e inços; Plantas forrageiras para grão, pastejo e ceifa.
Conservação de forragens. Práticas de plantio e utilização. Adubação; Fruticultura: maçã, uva,
pêssego, citrus. Escolha do terreno, preparo de mudas, cultivo, épocas de plantio, tratos culturais.
Controle de pragas e moléstias; A técnica da poda: poda de condução; Pecuária leiteira e de corte:
raças, alimentação, manejo, controle sanitário; Olericultura: botânica, cultivares, clima, época de
plantio, e tratos culturais da alface, couve, alho, batata, cebola, cenoura, tomate, pepino e pimentão;
Irrigação: princípios gerais e métodos.
Técnico de Arquivo
Bibliotecas: tipos e conceitos, estrutura física; Acervo: catalogação, classificação, indexação,
preparação física do livro; Armazenagem da documentação, preservação e conservação de acervo;
Normalização de documentos conforme ABNT; Catálogos: tipos e referências; Serviços aos usuários;
Serviços de referência; Clipping; Pesquisas e levantamentos bibliográficos; Empréstimo (Circulação);
Comunicação visual: sinalização; Ética profissional. Relações públicas e interpessoais; Lei Federal
1.244/2010. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão
em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Técnico de Contabilidade
Contabilidade Geral: Entidade contábil; Patrimônio; Escrituração contábil; Estrutura patrimonial e de
resultados; Plano de contas; Operações contábeis; Variações patrimoniais; Apuração do resultado;
Demonstrações Financeiras; Princípios Fundamentais de Contabilidade. Contabilidade de Custo:
Terminologia e classificação dos custos; Sistemas de acumulação e custeamento; Material direto;
Mão-de-obra direta; Gastos gerais de fabricação; Critérios de rateio; Controle e avaliação de estoque
de produtos prontos; Custo dos produtos vendidos. Contabilidade Pública: Administração pública;
Orçamento público; Princípios Orçamentários Receita pública; Despesa pública; Licitações;
Desempenho da Despesa; Adiantamentos; Regimes Contábeis; Prática de escrituração; Patrimônio
público; Créditos adicionais; Dívida pública; Elaboração dos balanços públicos e demonstração das
variações patrimoniais; Responsabilidade Fiscal dos Municípios. Legislação e Ética Profissional:
Legislação profissional; Normas Brasileiras de Contabilidade; Ética do Contabilista. Conhecimentos
de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows
Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional
2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Técnico de 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 configuração 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; arquitetura geral de um
microprocessador (diagrama de blocos), registradores, conceito de microprograma, linguagem de
máquina e assembly; mapeamento de memória e I/O, placas-mãe e chipsets, tipos de memória,
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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, configuração 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. Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Técnico de Radiologia
Física das Radiações. Princípios de Formação da Imagem. Proteção Radiológica: normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Efeitos Biológicos das Radiações. Anatomia
Radiológica e Posicionamento em Radiologia: Torácica. Abdominal. Membros superiores e cintura
escapular. Membros inferiores e cintura pélvica. Coluna vertebral. Crânio e face. Sistema gastrointestinal. Sistema urinário. Pediátrica. Mamária. Tomografia Linear. Anatomia Radiológica e
Posicionamento em Tomografia Computadorizada do Crânio. Anatomia Radiológica e
Posicionamento em Tomografia Computadorizada Torácica, Abdominal e Pélvica.
Técnico de Turismo
Conceituação e organização do turismo; Dimensão; Análise estrutural; Metodologia de pesquisa;
Elementos históricos de turismo; Características importantes; fatores determinantes. Legislação
sobre o turismo. Análise macroeconômica do turismo. Sociologia do lazer e do turismo. Hotelaria:
Histórico, conceitos e tipologia: funções e importâncias. Turista: Conceitos e Tipologias. Turismo,
meio ambiente e patrimônio cultural. Fundamentos geográficos do turismo. Turismo, bens culturais
e elementos de museologia. Marketing em turismo. Turismo e cultura popular. Elementos de
estatística em turismo. Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e eventos de turismo.
Planejamento e organização do turismo. Planejamento, organização e execução de eventos
culturais. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Técnico em Enfermagem
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto
nº 94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução
COFEN nº 195/97. Sistema Único de Saúde - SUS: a Constituição Federal de 1988 Artigos 196 a
200 e a Leis Orgânicas da Saúde - Lei 8080/90 e 8142/90. Equipe de enfermagem. Prontuário do
cliente. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas.
Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos
de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais,
higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa, pressão
venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados
com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia
capilar, coleta de material para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções
do sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; prétrans e pós-operatório; urgências e emergências; terapia intensiva, hemodiálise. Cuidados de
enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças
sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento
e desenvolvimento da criança e adolescente; doenças prevalentes na infância (afecções
respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição, verminose, ); distúrbios neurológicos, cardíacos,
gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino; doenças infecto-contagiosas; terapia intensiva;
urgências e emergências (parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico,
queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré-trans e pós
operatório. Imunização: esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças
preveníveis por imunização. Notificação compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia:
princípios gerais; cuidados básicos na utilização das principais armas terapêuticas (cirurgia,
radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia).
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Topógrafo
Topografia: Instrumentos topográficos: teodolitos, níveis, trena, balizas, miras, estação total, prisma.
Métodos topográficos: Planimetria: unidades de medidas, medição a trena, medição a teodolito,
desenhos de plantas, triangulação a trena, cálculo de área por coordenadas. Altimetrias: cálculo de
cotas com nivelamento trigonométrico, cálculo de altitudes com nivelamento, levantamento
taqueométrico, levantamento planimétrico. Curva circular, cálculo e locação.

C - Cargos de Nível Superior
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 - 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância 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 complemento nominal;
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos,
correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 6 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; Resolução de sistemas de
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial;
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; 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 - 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação 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 respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais 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
Administrador
Introdução: Objetivos Políticos. Auditoria e Responsabilidade. O Paradigma da Administração em
Mudança: Funções Administrativas. Habilidades Administrativas. Administrando Empresas Públicas.
Sistema de Controle: Sistema de Controle Gerencial e Sistema de Informação. Administração Geral:
Funções administrativas. Organização: missão, propósitos, objetivos, estratégias. Mudança
organizacional. Clima organizacional. Organização, Sistemas e Métodos: Estrutura organizacional:
tamanho, tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formalização, centralização,
descentralização, departamentalização, organograma. Administração de Recursos Humanos:
Liderança. Metas. Média Gerência. Comunicação. Recrutamento e seleção de pessoal. Planos de
benefícios. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Controle e auditoria de Recursos Humanos.
Administração de Material: Administração de Materiais, Logística e Cadeia de Suprimentos. Funções
e objetivos de Administração de Material. Indicadores de gestão. Análise de Valor. Gestão de
estoque: modelos de gestão, variáveis, técnicas. Compras. Seleção de fornecedores. Licitações e
respectiva legislação. Recepção de materiais. Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição.
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Inventários. Administração Financeira e Orçamentária: Finanças públicas. Papel do Estado na
Economia. O Estado Brasileiro e o Desenvolvimento Econômico. Teoria do Gasto Público. Receita
Pública e Tributação. Sistema tributário nacional e federalismo fiscal. Proposta orçamentária:
elaboração, discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: competência de exercício e
de caixa. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Receita orçamentária:
classificação econômica, estágios (lançamento, arrecadação e recolhimento), competência tributária
e repartição das receitas tributárias. Despesa orçamentária: classificação institucional, econômica e
funcional programática, estágios (empenho, liquidação e pagamento). Adiantamento ou suprimento
de fundos. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua cobertura. Conhecimentos de
Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows
Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional
2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Advogado
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder
Constituinte; Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e
garantias fundamentais; Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade;
Os direitos políticos; Organização do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As
finanças públicas; Noção de orçamento; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101,
de 04 de abril de 2000). DIREITO AMBIENTAL: Noções básicas. Legislações federais, defesas e
recursos no âmbito administrativo, como também na esfera judicial; implicações penais; Legislação
sobre saneamento básico. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes
estatais; Função administrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo
e da Administração Pública Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de
polícia; regulamentar; Limites de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito
princípios, competência para legislar, dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos,
recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/93, 8.883/94 e 8.987/95; Contratos
administrativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de
fornecimento; concessão de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios;
Serviços Públicos; Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO
CIVIL: Espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação
interpretação; Das pessoas: conceito, capacidade, domicílio, desconsideração da personalidade
jurídica; Dos bens: classificação, bem de família; Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, ao patrimônio artístico e cultural e ao
consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e sua classificação; Das obrigações por atos
ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias espécies de contrato. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma processual civil no
tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organização
judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções
gerais. Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões
preliminares e prejudiciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos
processuais, conteúdo. Poderes, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência:
conceito, classificações, critérios de determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre
competência. Conflitos de competência e de atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes.
Capacidade e legitimação. Representação, assistência, autorização. Substituição processual.
Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: classificação, forma, lugar e tempo. Vícios e seus
efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. Impulso processual. Prazos, preclusão. Inércia
processual: contumácia e revelia. Processo de conhecimento. Etapas. Tutela antecipada. Sentença:
conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença.
A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções gerais sobre recursos:
classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. Processo de execução.
As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Execução Fiscal. Embargos
do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. Ação de
desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo cautelar.
Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de
jurisdição voluntária. DIREITO DO TRABALHO: Responsabilidade solidária; Contrato individual de
trabalho; Particularidades em relação ao Poder Público; Remuneração, salário mínimo, piso salarial,
salário profissional, proteção, décimo-terceiro salário, adicionais, irredutibilidade e equiparação
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salarial; Duração do trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remuneração do serviço
extraordinário, trabalho noturno repouso semanal e normas especiais de proteção ao trabalho da
mulher; Licença a gestante e estabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo
de trabalho; Processo trabalhista. DIREITO COMERCIAL: Do direito de empresa: da sociedade,
espécies; Das sociedades comerciais: conceito, personalidade jurídica, tipos; Sociedades por quota
de responsabilidade limitada: formação de seu nome, limite de responsabilidade dos sócios, poderes
de gerência e sua delegação, posição dos sócios dissidentes; Sociedades por ações: formação de
capital, limite de responsabilidade dos acionistas, órgãos societários. DIREITO PENAL: Dos crimes
contra a Administração Pública; Crimes praticados por funcionários públicos; Noções gerais sobre
peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas concussão, corrupção passiva,
prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abono de função, exercício
funcional ilegal, violação do sigilo funcional; Dos crimes contra a Administração Pública: crimes
praticados por particular; Noções gerais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributário;
Discriminação das rendas tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da
legalidade e anterioridade; Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de
melhoria e contribuições especiais; Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos.
DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de Defesa do
Direito do Consumidor.
Assistente Social
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social (NOB/SUAS 2012) Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais –
Resolução n° 109. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Políticas Sociais Públicas no
Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e norte-americana.
O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço
Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do
Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo.
Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a
prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos
sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da
Assistência Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de
Saúde. Estatuto do Idoso. Lei Federal nº 8. 662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente
Social). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo.
Auditor
Conceitos de Auditoria em Sistemas Informatizados. Contabilidade Geral: Contabilidade geral.
Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação contábil, registros
contábeis. Controle contábil e registros do Ativo Imobilizado, Diferido e Patrimônio Líquido.
Demonstrações contábeis: Estruturação e Movimentação das Contas Contábeis, Demonstração do
Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de
Origens e Aplicações de Recursos. Análise e interpretação de demonstrações contábeis. Direito
Constitucional: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. Lei Orgânica do
Município de Joinville. Constituição; Poder constituinte; Controle da constitucionalidade das leis; Dos
atos normativos; Organização dos Poderes. Organização do Estado: organização políticoadministrativa; competências, intervenção, entidades; Poder Legislativo: atribuições; processo
legislativo, emenda à Constituição, alterações à Lei Orgânica; Poder Executivo: Prefeito e Viceprefeito: atribuições, responsabilidades; Sistema Tributário nacional: princípios gerais, limitações do
Poder de Tributar; Dos impostos da União, dos Estados e do Município; Repartição das Receitas
Tributárias. Direito Administrativo: Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios
básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado,
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Requisitos:
competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado
praticados pela administração. Procedimentos administrativos. Atributos do ato administrativo:
presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Administração direta e indireta:
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder
Público. Responsabilidade civil do administrador. Ação de reparação de dano e ação regressiva. Lei
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nº 8.666/1993 e suas alterações. Direito Financeiro e Finanças Públicas: Atividade financeira do
Estado. Conceito. Características. Finalidade. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Financeiro.
Conceito. Objeto. Conteúdo. Orçamento Público. Despesa Pública. Receita Pública. Finanças
Públicas. Papel do Estado na Economia. Governança Corporativa. Direito Civil e de Empresa: Das
pessoas. Domicílio e residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos atos ilícitos. Responsabilidade civil,
prescrição e decadência, interrupção e suspensão da prescrição. Parentesco. Das obrigações de
dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis.
Das obrigações solidárias. Dos efeitos das obrigações. Dos contratos (disposições gerais). Dos
Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. Da Comunicação
dos Atos Processuais. Das Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das
Partes. Dos Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu
desenvolvimento, finalidade. Das Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa
julgada. Do Mandado de Segurança. Dos Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo
Cautelar, Distinção do Processo de Execução, Distinção do Processo Comum, Requisitos do
Processo Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos Procedimentos Especiais. Teoria
dos Atos de Comércio. Teoria da Empresa. Contratos e obrigações mercantis. Sociedades. Títulos
de crédito. Sistema Financeiro Nacional. Propriedade Industrial. Falência e Concordata. Direito
Tributário: Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Discriminação constitucional das rendas
tributárias. Regras de distribuição da receita tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário.
Reclamações e recursos. Repetição de Indébito. Tributos diretos e indiretos. Normas gerais de direito
tributário. Legislação tributária. Normas complementares. Vigência da legislação tributária.
Interpretação da legislação tributária. O processo tributário - Princípios. O processo administrativotributário. Processo judicial tributário. Execução. Ação anulatória de débito fiscal. O mandado de
segurança. A ação de consignação em pagamento. A Lei nº 6.830/1980. Ação Cautelar Fiscal.
Impostos federais: legislação e sistemática. Impostos estaduais e municipais: legislação e
sistemática. Legislação Municipal: Código Tributário do Municipal. Conhecimentos de Informática:
Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Biólogo
Ecologia: funcionamento dos ecosistemas, nicho ecológico, dinâmica de populações; ecologia de
comunidades; Poluição ambiental; Biogeografia; Agroecologia; Noções de química geral; biologia
geral e hidrologia; Limnologia; Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente); Lei nº
9.605/1998 (Crimes Ambientais); Decreto nº 3.179/99 (regulamenta a Lei nº 9.605/2000) (Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza); Resolução do CONAMA nº 001/86 (EIA/RIMA);
Resolução CONAMA 357/05 (Controle de Água Bruta); Portaria 518/04 (Controle da Qualidade da
Água Tratada); Técnicas de Laboratório: higiene, organização e segurança em laboratório;
Conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Conhecimentos de aparelhos,
instrumentos e utensílios para análises; Análises bacteriológicas e parasitológicas de água, esgoto
e lodo ativado; Processos de Tratamento de Água e de esgotos; Parâmetros físico-químicos de água
e de esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade DBO, DQO, OD; Gestão e manejo dos
recursos ambientais; Conhecimento de epidemiologia de veiculação hídrica; Noções relativas às
normas ISO 9001/2000 e 14001.
Contador
A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais
de contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações
patrimoniais qualitativas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a
estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da demonstração do resultado do exercício, a estrutura
da demonstração das origens e aplicações de recursos, estrutura da demonstração das mutações
do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, amortizações e exaustão, Conceito e
divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios e técnica orçamentária.
Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/64. O patrimônio público: estudo
qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prática de elaboração de orçamento
público; plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. Balanço e prestações de
contas. Ética profissional para o contador. Código de ética contábil. Conhecimentos de Informática:
Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
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(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Enfermeiro
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. Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código
de Ética - análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em
enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da
assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem: Políticas públicas em
saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de 1988.
Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de
materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e utilização na enfermagem.
Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de
enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos - recrutamento e seleção.
Enfermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro,
tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos
serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de
imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do
idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária,
programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e prática.
Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a
assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do
trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao
cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.
Engenheiro Civil
Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica;
Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos;
Concreto Armado; Normas ABNT aplicadas à Construção Civil; Saneamento; Fundações;
Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Planejamento Urbano; Saneamento Urbano;
Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e
Transporte; Cadastro Fiscal Imobiliário.
Engenheiro Florestal
O profissional da Engenharia Florestal; dendrologia e dendrometria; botânica geral; zoologia geral;
entomologia florestal; botânica fisiológica; ecologia florestal; solos florestais; botânica florestal;
experimentação florestal; anatomia e química da madeira; recuperação de áreas degradadas;
fotogrametria e fotointerpretação florestal; sementes e viveiros; genética aplicada a engenharia
florestal; tecnologia de madeira; microbiologia aplicada a engenharia florestal; melhoramento
florestal; inventário florestal; métodos silviculturais; meteorologia e climatologia aplicada a
engenharia florestal; hidrologia e bacias hidrográficas; estruturas de madeira; fitopatologia; manejo
florestal; mecanização; agrossilvicultura; economia florestal; nutrição florestal; avaliação e perícia
florestal; defesa florestal; preservação e secagem da madeira; incêndios florestais; conservação da
natureza; política e legislação; extensão florestal; arborização urbana.
Farmacêutico Bioquímico
Legislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço Público de Saúde; Bioquímica Clínica Padronização, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico laboratorial
das dosagens bioquímicas e das determinações enzimáticas; Hematologia Clínica - Hematipoiese,
Fisiologia da linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação dos antígenos eritrocitários,
hemostasia; Imunologia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, fixação do
complemento, precipitação e aglutinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: Rubéola, Doenças
Autoimunes, Alergias, Hepatite, Imunodeficiências; Parasitologia clínica: Patologia, morfologia,
epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das principais doenças causadas ao homem
por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Métodos de esterilização, meios de
cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial das principais doenças
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causadas ao homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, controle de qualidade
em microbiologia.
Fisioterapeuta
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. Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas
afecções cárdio-respiratórias. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia.
Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirurgicas. Fisioterapia
em Queimados.
Fonoaudiólogo
Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno
normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global da criança,
segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral
e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho
fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A psicomotricidade e suas
implicações nos distúrbios da linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema
corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação especial e orientação temporal. Aprendizagem e
teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a
aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a
Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala normal, receptor, transmissor e efetor.
Desenvolvimento normal da fala e a relação das etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala:
respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia,
deglutição atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica,
características, etiologia, consequência. Avaliação da fala ligada a estas patologias, fundamentação
teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de produção da voz: função respiratória, mobilidade
laríngea durante a formação, sistema de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação,
estrutura da fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal,
afonia alaríngea, insuficiência velo faríngea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia,
consequência, conduta para reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva. Audição
periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica:
graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade
audiométrica, análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais.
Características do desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O deficiente
auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em Fonoaudiologia.
Fonoaudiologia e Saúde Pública.
Médico - Clínico Geral
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana,
insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza
obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica,
síndromes diarréicas, 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 tireóide, insuficiência adrenal,
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma
cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem;
Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas;
Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e
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agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis,
toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo,
fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite
atópica, anafilaxia.
Médico - Cardiologista
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à
cardiologia; Prevenção e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco
cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de
sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias
congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias adquiridas;
Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da aorta e
das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular.
Médico - Ginecologista
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças
Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos
e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama.
Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares.
Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido
Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações
na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.
Médico - Medicina do Trabalho
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Legislação Previdenciária e Trabalhista. Epidemiologia Ocupacional. Psicologia do
Trabalho. Riscos Ambientais à Segurança e Saúde do Trabalhador. Segurança do Trabalho.
Acidente do Trabalho. Toxicologia Ocupacional. Ergonomia. Trabalho em Turnos e Noturno.
Saneamento do Meio. Doenças Causadas por Agentes Químicos. Doenças Causadas por Agentes
Físicos e Biológicos. Doenças Causadas por Agentes Ergonômicos. Doenças Infecciosas
Ocupacionais. Bioestatística. Ética em Medicina do Trabalho. Programa Organização dos Serviços
Médicos da Empresa.
Médico - Neurologista
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
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Hepática. Acidente Vascular Encefálico. Aneurismas e mal formações endocranianas.
Polineuropatias periféricas. Miastenia Gravis. Meningites bacterianas. Epilepsia. Traumatismos
crânio encefálicos. Traumatismo raque medular. Comas. Esclerose Múltipla. Manifestações
neurológicas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Álcool e Sistema Nervoso. Distúrbios do
sono. Tumores cerebrais. Demência. Síndrome e Doença de Parkinson. Coréias. Mielites. Mielinolise
Pontina.
Médico - Ortopedista
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Lesões traumáticas. Doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas. Lesões nervosas.
Fixação externa. Técnicas minimamente invasivas. Sequelas de trauma. Técnicas modernas de
fixação interna. Amputações.
Médico - Psiquiatra
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica:
Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente.
Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência
mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico.
Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da
personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e
adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica:
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de
psiquiatria Forense - interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna.
Médico - P.S.F.
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 comunitárias 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, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana,
insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza
obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica,
síndromes diarréicas, 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 tireóide, insuficiência adrenal,
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma
cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem;
Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças 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,
toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo,
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fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite
atópica, anafilaxia.
Nutricionista
Noções de Nutrição e Alimentação Normal; Introdução à Orientação Nutricional; Noções Gerais sobre
alimentos – alimentos e Saúde; Utilização de Nutrientes – Digestão, absorção e metabolismo (Água,
Proteína, Carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e Fibras). Dietoterapia na desnutrição protéicoenergética; Comunidades: nutrição nos grupos etários no 1º ano de vida, pré-escolar, no adulto
(gestantes e nutrizes), Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção, preparo, perdas
decorrentes. Planejamento de cardápios. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de Doenças
pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Envenenamento e toxicologia Alimentar;
Química dos Alimentos – Consequências Biológicas da Oxidação de lipídeos; Antioxidantes;
Conservantes Químicos usados em Alimentos – Refeições para Coletividades. Administração de
serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição, tipos de serviços, planejamento
físico, funcional. Layout, Fluxograma, peculiaridades da área física e construção social do serviço de
alimentação e nutrição, previsão numérica e distribuição. Ética profissional.
Odontólogo
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. Traumatismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora - diagnóstico e
tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão.
Semiologia - exame do paciente. Técnicas radiográficas. Prevenção das doenças periodontais.
Prevenção da cárie dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia
oral. Avaliação pré-operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações periodontais agudas. Diagnóstico e
tratamento dos problemas de origem endodontica. Placa bacteriana. Controle de placa - meios físicos
e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Exodontia: técnicas e acidentes.
Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro criminal, trabalhista e civil.
Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de
incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais.
Pedagogo
Fundamentos da educação. A relação educação e sociedade: dimensões: filosófica, sociocultural e
pedagógica. Bases legais da educação nacional: Constituição da República, LDB (Lei n.º 9.394/96),
Referenciais Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais. Desenvolvimento histórico
das concepções pedagógicas. A supervisão: concepção e prática. Funções e responsabilidades do
supervisor escolar: pedagógicas, administrativas, técnicas e político sociais. Liderança e relações
humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e formas
organizativas facilitadoras da integração grupal. O papel político pedagógico e a organicidade do
ensinar, aprender e pesquisar. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e
níveis. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A
comunicação e a interação grupal no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros
e avaliações sistemáticas, capacitação de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de
estudo, aplicação de critérios na distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. O
currículo e a construção do conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem. Relação professoraluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Planejamento de ensino em seus elementos
constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a multimídia educativa e a
avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a prática.
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. A intencionalidade da avaliação no processo
de apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e do adulto na sociedade
contemporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. A documentação
pedagógica (planejamento, registro, avaliação).
Psicólogo
Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação,
aprendizagem, comunicação, liderança. O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo
e a saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo e as instituições sociais e as organizações.
Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo,
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emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento
patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de personalidade
de forma geral. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve;
psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e Orientação de pessoal: conceitos; objetivos;
instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a entrevista; dinâmicas de grupo e jogos
em seleção; elaboração de laudos psicológicos; orientação educacional e profissional. Treinamento
e Desenvolvimento: o comportamento humano nas organizações; a dinâmica das relações
interpessoais; aconselhamento psicológico; conceitos básicos em treinamento de pessoal; técnicas
de treinamento. Psicologia dos grupos: formas de atendimento grupal na organização pública; tipos
de grupo; processos grupais; psicoterapia de grupos; grupos operativos; orientação familiar;
orientação a grupos sobre dependência e co-dependência na adicção. A Ética na prática da
psicologia. O SUS / Lei 8080/90.
Profissional de Educação Física
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da Educação Física no
ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A Educação
Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento e
metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica
e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avaliação
em seus diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica
das técnicas esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como
exercício de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de
Educação Física. Lesões e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e
desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de Santa Catarina sobre Educação Física.
Proposta Curricular do município de Joinville. Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação
Física. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Terapeuta Ocupacional
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. Terapia Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda.
Avaliação de habilidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor,
sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM),
Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão, Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de
Esparticidade, Avaliação de Queimados. Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica,
neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia Ocupacional para pacientes hospitalizados:
AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de medula espinhal, Queimados Ortopédicos,
Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de Terapia Ocupacional para
Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adaptações. Terminologia
Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade.
Veterinário
Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose,
dengue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose,
tuberculose e criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos;
Noções de saneamento, tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e
destino de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e saneamento como instrumento de
controle de endemias; Boas práticas de fabricação de produtos de origem animal, Doenças
transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas práticas de produção de produtos de origem
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animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos,
pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação do Método HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Controle-APPCC em
indústrias de produtos de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias,
regulamentos, resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem
animal: importância, controle e legislação.
D - Cargos de Nível Superior - Magistério
Todos os Cargos de Nível Superior - Magistério terão a prova objetiva de Conhecimentos
Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância 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 complemento nominal;
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos,
correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 6 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; Resolução de sistemas de
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial;
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; 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 - 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação 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 respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação.
Todos os Cargos de Nível Superior - Magistério 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
Professor Auxiliar de Turma
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Educação Especial no Brasil: da segregação à inclusão. Política Nacional de Educação
Inclusiva. Política de Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico. Identificação de necessidades
educacionais especiais. Conceituação e caracterização do Transtorno Global do Desenvolvimento.
Aspectos importantes do Transtorno Global do Desenvolvimento para a educação escolar. A
Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26

formação e a aprendizagem da criança com Transtorno Global do Desenvolvimento. A escolarização
da criança com Transtorno Global do desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais:
implantação e funcionamento. A deficiência Intelectual na humanidade. Concepções sobre a
deficiência intelectual. A escola comum diante da deficiência intelectual. A prática pedagógica na
escolarização do aluno com deficiência intelectual: Currículo e Avaliação Pedagógica. Práticas de
leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual. Possibilidades do ensino colaborativo no
processo de inclusão escolar do aluno com deficiência mental. Interação e mediação pedagógica.
Deficiência Física/Neuromotora no contexto do processo de ensino-aprendizagem: conceitos e
características. O trabalho no espaço escolar: da identificação às alternativas de ensino. Adequações
de recursos e modalidades de Tecnologia Assistiva /DF e DV. Atendimento educacional
especializado para os alunos DF e DV. Educação de deficientes auditivos e surdos: Conceituação e
caracterização. Os órgãos do aparelho auditivo e seu funcionamento. Etiologia e prevenção da
surdez. O papel da família frente à surdez. A inclusão de alunos surdos no Ensino Comum. O surdo
e a história da sua educação. A Língua Brasileira de Sinais. Recursos Tecnológicos na Educação do
aluno surdo. Características comportamentais do Superdotado e suas implicações no contexto
Pedagógico. O processo de aprendizagem para o aluno com Altas Habilidades. [Observação: Poderá
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Bibliotecário
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infanto-juvenil no Brasil.
Bibliotecas: tipos e conceitos, estrutura física; Acervo: catalogação, classificação, indexação,
preparação física do livro; Armazenagem da documentação, preservação e conservação de acervo;
Normalização de documentos conforme ABNT; Catálogos: tipos e referências; Serviços aos usuários;
Serviços de referência; Clipping; Pesquisas e levantamentos bibliográficos; Empréstimo (Circulação);
Comunicação visual: sinalização; Ética profissional. Conhecimentos de Informática: Sistema
Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Professor Bilíngue – LIBRAS/Língua Portuguesa
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros
fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos audiovisuais.
Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de
Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de articulação teoria/prática,
nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução nas Línguas de
Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na sala de aula.
Leitura e produção de textos. A legislação e regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias
do uso das expressões faciais e corporais na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X
Português. Vícios de linguagem e variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances
da enunciação em Língua de Sinais – LIBRAS. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-racial e para o Ensino de História e
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Cultura Afro-brasileira e africana. Programa Municipal Diversidade Étnico-racial, de Gênero e
Combate ao Bullying, [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
propostos].
Professor de Anos Iniciais
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Didática e Metodologia do Ensino em Séries Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem
oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infanto-juvenil no Brasil.
Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática,
História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental em Séries Iniciais. [Observação: Poderá
ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Professor de Artes Visuais
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Arte. História e metodologia do ensino da arte. Arte e a educação.
O ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade - temas
transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação.
Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das
formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. A arte na
educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense e nacional. Arte
catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na
educação escolar. Arte e história. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre
os temas propostos].
Professor de Artes – Música
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de
tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos. Transposição.
Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano).
Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de
conjuntos. Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e dominantes com 7ª).
Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais (sonata, rondó, ABA,
tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de conjuntos). História da
Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Período Barroco - música
instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico - sonata, ópera e sinfonia. Período Romântico
- lied, ópera e música instrumental. Século XX - impressionismo, expressionismo, música
dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da Música Brasileira. Plano
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Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-racial e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana. Programa Municipal
Diversidade Étnico-racial, de Gênero e Combate ao Bullying, [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Ciências Biológicas
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. Ensino de Ciências no Brasil. O
currículo das Ciências no Ensino Fundamental. O Método Científico e suas Aplicações. Conceitos
primitivos e unificadores. Metodologia do ensino de Ciências. Temas atuais: Bioética, Engenharia
Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem, efeito estufa, chuva
ácida, camada de ozônio e Fontes alternativas de energia. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos
e bióticos, cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos;
Biosfera – Principais biomas terrestres e Poluição. Ser humano e a saúde: Profilaxia das Doenças
Infectocontagiosas e Sexualmente Transmissíveis. Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da
Vida. Teorias da Evolução. Níveis de organização e propriedades dos seres vivos. Os Reinos dos
seres vivos. Características dos seres vivos. Botânica: Classificação, importância, partes e funções
dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e vertebrados. Desenvolvimento histórico da Química.
Evolução dos modelos atômicos. Bomba Atômica. Bomba de Hidrogênio. Teoria da Relatividade.
Teoria Quântica. Guerra Química e Bacteriológica. Física do cotidiano. [Observação: Poderá ser
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Educação Especial – AEE
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Educação Especial no Brasil: da segregação à inclusão. Política Nacional de Educação
Inclusiva. Política de Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico. Identificação de necessidades
educacionais especiais. Conceituação e caracterização do Transtorno Global do Desenvolvimento.
Aspectos importantes do Transtorno Global do Desenvolvimento para a educação escolar. A
formação e a aprendizagem da criança com Transtorno Global do Desenvolvimento. A escolarização
da criança com Transtorno Global do desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais:
implantação e funcionamento. A deficiência Intelectual na humanidade. Concepções sobre a
deficiência intelectual. A escola comum diante da deficiência intelectual. A prática pedagógica na
escolarização do aluno com deficiência intelectual: Currículo e Avaliação Pedagógica. Práticas de
leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual. Possibilidades do ensino colaborativo no
processo de inclusão escolar do aluno com deficiência mental. Interação e mediação pedagógica.
Deficiência Física/Neuromotora no contexto do processo de ensino-aprendizagem: conceitos e
características. O trabalho no espaço escolar: da identificação às alternativas de ensino. Adequações
de recursos e modalidades de Tecnologia Assistiva /DF e DV. Atendimento educacional
especializado para os alunos DF e DV. Educação de deficientes auditivos e surdos: Conceituação e
caracterização. Os órgãos do aparelho auditivo e seu funcionamento. Etiologia e prevenção da
surdez. O papel da família frente à surdez. A inclusão de alunos surdos no Ensino Comum. O surdo
e a história da sua educação. A Língua Brasileira de Sinais. Recursos Tecnológicos na Educação do
aluno surdo. Características comportamentais do Superdotado e suas implicações no contexto
Pedagógico. O processo de aprendizagem para o aluno com Altas Habilidades. [Observação: Poderá
Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26

ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Educação Física
Professor de Educação Física – Capoeira
Professor de Educação Física – Judô
Professor de Educação Física – Surf
Professor de Educação Física – Dança
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da Educação Física no
ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A Educação
Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento e
metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica
e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avaliação
em seus diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica
das técnicas esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como
exercício de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de
Educação Física. Lesões e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e
desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de Santa Catarina sobre Educação Física.
Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Educação Infantil
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Princípios que
fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção do Educar na escola. Concepção de
cuidar na educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar. Necessidades e características de
crianças de 0 a 6 anos. Conceitos de Creche, Educação Infantil e escola e sua relação com a família.
As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da autonomia. Funções e papeis das
instituições de Educação Infantil para cada etapa dos 0 aos 6 anos. A educação infantil e o preparo
para o ingresso no ensino fundamental. A Educação Infantil e o processo de alfabetização.
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Professor de Ensino Religioso
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Ciências da Religião. 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 professor de
Educação Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas
propostos].
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Professor de Geografia
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Geografia. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma,
movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação:
linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e
LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação
de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das
camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento
integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos
aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de
energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações sócio-econômicas
internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e Catarinense: Localização e situação. O ambiente
natural: composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo e solos,
clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição,
estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e
metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção e gestão do espaço geográfico:
Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos
ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação,
diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização.
Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria,
industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: ocupação, exploração,
poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e ações mitigadoras.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Professor de História
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura
social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas
primitivas do Brasil; As populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da
Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica,
social e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades;
Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social e
política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Formação e crise da
economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa Medieval: transição do escravismo
antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e organização política, consolidação;
Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento urbano e comercial e as
corporações de ofício; A época moderna: as transformações socioculturais, política, econômica e
tecnológica; Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, Reforma
Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial;
O Brasil Colonial: A economia açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração
colonial e o escravismo colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo
de Independência: A corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência;
O Império brasileiro: Primeiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência;
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Constituição de 1824; Confederação do Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia
cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo;
Movimento republicano e a Proclamação da República; O Brasil República: Primeira República (1889
- 1930): características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao
Estado Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 1945 aos tempos atuais:
transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A época contemporânea: consolidação
e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a nova corrida colonial; os conflitos
e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e sua repercussão no Brasil;
O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova ordem geopolítica
mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de Santa Catarina e do
município de Itapoá (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia;
Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação
de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Inglês
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Inglês. 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 como perspectiva histórico-cultural.
Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino das
quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental:
estratégias de leitura. Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de
texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Língua Portuguesa
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Noções históricas da língua portuguesa:
origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. 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 textuais. Leitura: interpretação de
texto. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Matemática
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26

Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber, ensinar e
aprender. O currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da Matemática com regras e
significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A história da
Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e composta,
porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números naturais,
inteiros, racionais, irracionais e reais (identificação, propriedades e operações), números decimais,
potência de 10, cálculo com radicais. Campos Algébricos: expressões algébricas, polinômios,
produtos notáveis, equações e inequações do 1º e 2º graus, sistemas de equações com duas
variáveis, equações fracionárias do 1º grau. Campos Geométricos: sistemas de medidas
(comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações, ângulos complementares e
suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Trigonometria.
Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e quadriláteros). Relações métricas no
triângulo retângulo. Relações métricas de um triângulo qualquer. Circunferência. [Observação:
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].

E - Cargos de Nível Superior - Gestão Magistério
Todos os Cargos de Nível Superior - Gestão Magistério terão a prova objetiva de
Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância 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 complemento nominal;
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos,
correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 6 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; Resolução de sistemas de
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial;
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; 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 - 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação 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 respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação.
Todos os Cargos de Nível Superior - Gestão Magistério 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
Administrador Escolar
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
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Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. Sociedade, Estado e Educação. Currículo e Diversidade. Gestão participativa e democrática.
Gestão estratégica. Qualidade na educação. Administração e planejamento educacional. Relação
sociedade, Estado e educação. Gestão do trabalho pedagógico. Educação Inclusiva e
Multiculturalismo. A inclusão da pessoa com deficiência na educação. Plano Nacional de Educação.
Metodologia de organização de arquivos: diagnóstico, fases de gestão de documentos, tabelas de
temporalidade de documentos e gestão eletrônica de documentos. [Observação: Poderá ser
solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
Orientador Educacional
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. A orientação educacional: evolução histórica e perspectivas. Abordagens da orientação
educacional. Atuação do orientador educacional: áreas, atribuições e princípios éticos. Plano de
orientação educacional. Organização do serviço de orientação educacional. Noções de orientação
vocacional e profissional. Técnicas de medida e de avaliação em orientação educacional. As funções
sociais da escola hoje. O projeto político pedagógico escolar. Os especialistas enquanto articuladores
do projeto Político Pedagógico. O planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e
institucional: concepções e desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. Os temas
transversais na consolidação da proposta pedagógica. História da educação mundial. História da
educação brasileira. História da educação de Santa Catarina. As tendências pedagógicas na
educação. Legislação e educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da
educação. A organização escolar. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre
os temas propostos].
Supervisor Escolar
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político
Pedagógico - concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação.
Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da
educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção de
Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da
Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de
Bloom. 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 contemporânea. As funções sociais da escola hoje. O projeto político
pedagógico escolar. Os especialistas enquanto articuladores do projeto Político Pedagógico. O
planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e institucional: concepções e
desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. Os temas transversais na consolidação da
proposta pedagógica. História da educação mundial. História da educação brasileira. História da
educação de Santa Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Legislação e educação.
Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da educação. A organização escolar.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos].
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