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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADO 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, 
vírgula, acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, 
g, j. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, 
substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, encontros 
consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e 
coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. 
Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos 
Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: 
processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, 
substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido 
próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. 
Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. 
Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, 
gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de 
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, 
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de 
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de 
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, 
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: 
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de 
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e 
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: 
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do 
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades 
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, 
do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Cordilheira Alta (SC). Lei 
Orgânica do Município de Cordilheira Alta (SC). 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais: 
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes 
às atividades a serem desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Produtos 
apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, entre outros. 
Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de 
móveis e utensílios. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de qualidade e 
produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Noções básicas de segurança no trabalho. Simbologia dos 
produtos químicos e de perigo. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. 
Primeiros socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras. Trabalhos de cozinha. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo.  
 
- Operador de Máquinas: 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de 
Trânsito. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o 
trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas Perigosas. Mecânica básica: painel de 
instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio e 
embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza da máquina. Direção econômica. Segurança. 
Simbologia. Conhecimento das máquinas (trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, 
motoniveladora, tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras e similares). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
- Agente Comunitário de Saúde: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
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revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Lei Federal n.º 11.350/2006 e alterações posteriores (Regulamenta o § 
5o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e 
dá outras providências). Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas 
Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde 
(vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). Política Nacional de Promoção da 
Saúde. Calendário Básico de Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. 
Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, 
cuidados e tratamento. O Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de 
Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS. Dengue, Zika, Chikungunya, 
Febre Amarela, Meningite. Conceito, noções e controle de surtos, endemia, epidemia e 
pandemia. Atenção a saúde da mulher, da criança e do recém nascido (RN), do 
adolescente, do homem e do idoso. Normas de biossegurança. Humanização e ética na 
atenção a saúde. Doenças de notificação compulsória. Educação em saúde e 
acolhimento na Estratégia Saúde da Família. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades profissionais. 
 
- Agente de Combate às Endemias: 
Lei Federal n.º 11.350/2006 e alterações posteriores (Regulamenta o § 5o do art. 198 da 
Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único 
do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências). Noções básicas sobre saneamento básico e meio ambiente. Processo 
saúde doença e seus determinantes. Uso de defensivos agrícolas e suas conseqüências 
para a saúde humana. Doenças de notificação compulsória. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Zika, Chikungunya, Febre amarela, 
AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hepatite B/C, 
Sarampo, Tétano, Hanseníase, Meningite, etc.  Noções básicas sobre doenças 
transmissíveis e não transmissíveis. Noções básicas sobre medidas de prevenção para 
controle de doenças transmissíveis. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por 
vetores e as medidas de prevenção dessas doenças. Ética e relações humanas no 
trabalho. Programa Nacional de Controle da Dengue. Conceitos e noções de surto, 
endemia, epidemia e pandemia. Controle de endemia, epidemia e pandemia. Segurança 
no trabalho e biossegurança. Legislação e ética profissional. Conhecimentos básicos de 
informática. Atribuições do cargo. Atualidades profissionais. 
 
- Assistente Odontológico: 
Lei n.º 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências). Lei n.º 11.889/2008 (Regulamenta o exercício das profissões de Técnico 
em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB). Recepção do Paciente: 
ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento 
com suprimento do material necessário. Isolamento no campo operatório. Manipulação e 
classificação de materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-
orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do 
cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória. Aplicação de 
métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Anatomia do 
dente. Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso. 
Esterilização de Material. Biossegurança. Conhecimentos Básicos de funcionamento de 
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uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados. 
Instrumentação de Materiais. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Assistente Social: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estatuto do Idoso. Lei Orgânica da 
Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do 
Serviço Social no Brasil. A influência européia 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 teóricas 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. Desigualdade social. 
Família e sociedade. Processo de intervenção social. Possibilidades e limites da prática 
do serviço social. Código de Ética da Assistente Social. Lei Federal n.º 8.662/93. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Engenheiro Civil: 
Projeto e execução de obras, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, instalações de condicionamento de ar, instalações 
especiais, fundações, infra e superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações: tipos, 
recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras. Técnicas construtivas. 
Cálculo diferencial e integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras, quantitativas, 
custos, BDI. Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e 
demolição, responsabilidade e garantias, licenças, aprovações e franquias. Plano‐mestre 
e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de 
pessoal, materiais equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de 
custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade 
dos serviços. Medidas de garantia da integridade da obra: vistorias, perícias, avaliações, 
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas automatizadas para projetos de 
Engenharia. Madeiras: tipos, características, usos recomendados, projetos de estrutura de 
madeira. Estruturas de aço: projeto e construção. Tecnologia do concreto. Tecnologia de 
asfalto. Materiais de construção. Transporte. Estradas. Topografia e Fotogrametria. 
Tráfego. Geotecnia. Mecânica dos sólidos. Estática das construções. Pontes e obras de 
arte rodoviárias. Arquitetura e planejamento urbano. Engenharia de custos. Materiais de 
Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; 
concreto; dosagem; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Resistência dos 
Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de 
tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; 
relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; 
flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: 
esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre 
esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas 



 

RUA CELSO TOZZO, 27 CEP: 89.819-000 – FONE: (49) 3358-9100 – CORDILHEIRA ALTA – SC 
www.pmcordi.sc.gov.br 

(vigas simples, vigas gerber, quadros). Mecânica dos Fluidos: propriedades e estática, 
superfícies submersas planas e curvas, tipos e regimes de escoamento dos fluídos e 
fluídos não viscosos. Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; 
instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais. Noções da Lei 
8.666/93 e suas alterações no que se refere a obras e serviços de engenharia. Legislação 
Profissional e Código de Ética. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Médico Clínico Geral: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção 
Básica na Saúde. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, 
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças 
Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, 
pneumonias e abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão 
pulmonar, tuberculose, sarcoidose, câncer de pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: 
acidentes vasculares cerebrais, comas, convulsões, epilepsia, infecções do sistema 
nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia, doença de Parkinson, 
demência e depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do esôfago, 
esofagites, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreáticos e colônico, doença de Crohn, 
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, 
pancreatite, apendicite, obstrução intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das 
glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação hiper e 
hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, 
desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de 
origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, 
escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, herpes, histoplasmose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, 
sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação compulsória. 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária. Emergências médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, 
choques, queimaduras, afogamentos, fraturas em geral, intoxicações e envenenamentos, 
mordedura e picadas de animais peçonhentos. Usos e abusos de substâncias psicoativas. 
Programa Nacional de Imunização. Normas de biossegurança. Bioética. Código de Ética 
Médica. Código de Processo Ético-Profissional. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
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- Médico Especialista - Ginecologista: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção 
Básica na Saúde. Específicos: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos 
genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital 
feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica 
clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. 
Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade 
conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da 
adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática 
em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do 
colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia 
trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. 
Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez 
ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. 
Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Amniótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e 
locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia 
obstétrica. Relações Úterofetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência 
pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. 
Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. 
Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. 
Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. 
Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico. 
Gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica Perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério 
patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicos legais em 
tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade perinatal. Distocias do 
trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico 
e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez 
molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-
legais da prática obstétrica. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 
Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Declaração de Óbito. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ciências e Agroecologia – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. O universo: formação do universo; o 
sistema solar; o planeta terra; crosta terrestre; terra – sol – lua; biosfera. Atmosfera: 
características; propriedades; componentes; pressão atmosférica; meteorologia; poluição 
da Atmosfera. Água: composição; estados físicos da água; a água no meio ambiente; uso 
e consumo da água; processos de tratamento da água; a água e a saúde. Solo: formação; 
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rochas; solo; erosão e queimadas; uso sustentável do solo; os minerais. Ecologia: 
ecossistemas; comunidades; populações; cadeia alimentar – equilíbrio e desequilíbrio; 
transferência de energia e matéria nos ecossistemas; relações entre os seres vivos; 
equilíbrio ecológico. Higiene e Saúde: saúde e doenças; prevenção. Origem da Vida e 
Evolução: organização celular dos primeiros seres vivos; seleção natural; matéria viva e 
matéria bruta; evolução dos seres vivos. Educação Ambiental – representações e práticas 
sociais em Educação Ambiental; Biodiversidade; Classificação dos seres vivos; vírus: 
características gerais; doenças. Reino Monera: bactérias; cianofíceas. Reino Protista: 
algas e protozoários; Reino Fungi: características gerais; fermentação. Reino Vegetal: 
algas; vegetais inferiores; vegetais superiores; características gerais. Reino Animal: 
principais características dos vertebrados – peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – 
principais características invertebrados – artrópodes, equinodermos, poríferos, cnidários, 
platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos. Organização do Corpo Humano: da 
célula ao organismo: citologia; histologia; funções de nutrição; alimentos; saúde e 
alimentação; anatomia e fisiologia dos sistemas; sistema de sustentação; sistema 
muscular; os sentidos; sistemas de coordenação e controle; sistema reprodutor e 
reprodução humana; noções de hereditariedade; sistema circulatório; sistema respiratório; 
excreção; O corpo: desenvolvimento e maturidade. Principais grandezas físicas escalares; 
noções de termologia; óptica; eletricidade; magnetismo; mecânica (movimentos); trabalho 
– máquinas simples; ondas; força – Leis de Newton; atração gravitacional. Introdução ao 
Estudo da Química: noções gerais de matéria; mudanças de estado de substâncias e 
misturas; sistemas; substâncias; misturas; átomo e suas partes; classificação periódica 
dos elementos; ligações químicas; funções e reações químicas; classificação e 
nomenclatura. Aquecimento global - efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de 
ozônio. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Especial – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE – Lei 
n.º 13.005/2014. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos 
Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. 
Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: 
acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. 
Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Proposta 
Curricular de Santa Catarina. Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdo 
do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do tempo e do 
espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano 
escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na 
prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Educação inclusiva. Bases 
psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. 
Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão 
participativa na escola. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem.  
Tecnologias no contexto educacional. Ética no trabalho docente. Diversidade. 
Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. 
Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos multifuncionais. Deficiência Física e 
AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e AEE. Pessoas com Surdez e 
AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, 
Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria 
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Física e Atividades Esportivas – Habilitado/Não 
Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. 
A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e 
na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino 
fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão 
construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais 
de Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e 
transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados 
à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: 
atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, 
técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-
desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e 
Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos 
e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) – Habilitado/Não 
Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico. A educação básica no 
Brasil. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território 
Catarinense. Proposta Curricular de Santa Catarina. Fundamentos e organização 
curricular. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Currículo e cultura. 
Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da 
aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no 
contexto educacional. O lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da literatura 
infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. 
Brinquedoteca. Bullying. Organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil; 
Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Infantil; Formação do professor de 
Educação Infantil; A Educação Infantil segundo o Referencial Curricular Nacional/RCNEI. 
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O corpo como linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito de infância. 
Concepções de desenvolvimento e suas implicações. Fases do desenvolvimento e 
características psicológicas da criança e suas implicações. Organização do espaço e do 
tempo das experiências de aprendizagem na educação infantil. Possibilidades 
metodológicas para ação pedagógica nos diferentes contextos educativos. Currículo 
Escolar: interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: mediação 
professor/aluno, procedimentos metodológicos; Avaliação da aprendizagem na educação 
infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Desenvolvimento da 
linguagem oral, escrita; Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e a 
função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; O 
brincar no espaço educativo; Desenvolvimento Infantil. Planejamento docente. Rotina 
escolar. Políticas Educacionais. Formação do Professor. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, 
Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria 
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, 
Cipriano Luckesi. Jussara Hoffmann. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições 
do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
História da Educação. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 
escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na 
prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Bases psicológicas da 
aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Ética no trabalho docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de 
aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional.  Bullying. O papel da avaliação no 
processo de aprendizagem na educação básica. Relações intra e interpessoais em sala 
de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da matemática nos Anos iniciais do 
ensino fundamental. Os conceitos de alfabetização e letramento. A prática educativa e as 
abordagens: liberais, construtivista, interacionista. Abordagens metodológicas e suas 
implicações pedagógicas. A formação do professor: saberes e fazeres necessários à 
formação docente. A prática pedagógica e seus elementos: do planejamento à avaliação. 
Currículo Escolar. Processos de Ensino Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O 
papel do profissional da educação. Políticas Educacionais. Formação do Professor. 
Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, 
produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense. Proposta Curricular de Santa Catarina. 
Fundamentos e organização curricular. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, 
Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin 
Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Cipriano Luckesi. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ensino Religioso – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Base Nacional Comum Curricular. Ensino 
Religioso na legislação brasileira e catarinense. Currículo, fundamentos epistemológicos, 
princípios organizativos, conceitos essenciais, tratamento didático e avaliação. Didática no 
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Ensino Religioso. Fundamentos da Religião. História das Religiões. Religiões no Brasil. 
Psicologia e Sociologia da Religião. Ética e Religião.  Questões relacionadas ao processo 
de ensino-aprendizagem de Ensino Religioso. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Geografia – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Cultura afro-brasileira e indígena. A 
evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a 
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: os impactos 
da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. 
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. 
Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio internacional e 
desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos 
didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia; Ensino e 
pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem cartográfica. A cartografia nos diversos 
níveis de ensino. Orientação, localização e representação da terra. A divisão política, 
administrativa e o planejamento do território brasileiro. As regiões geoeconômicas 
brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias 
demográficas e desenvolvimento sócio-econômico. População: distribuição geográfica, 
estrutura, migrações. O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as 
consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as 
transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, 
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem 
mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos econômicos. Conflitos, 
problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 
hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento global. 
Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão 
ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e 
turismo no ensino da geografia. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Habilidades Artísticas e Culturais – ARTE (Educação Infantil, Anos 
Iniciais 1º ao 5º Ano e Finais 6º ao 9º Ano) – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no 
Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no 
ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das 
Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto 
atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de 
música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. História da 
música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. 
Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da 
antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O 
Teatro como produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos 
formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. Contribuições de: 
Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e 
José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações aos dias 
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atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, 
popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os 
elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da 
dança. Principais artistas plásticos da história. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de História – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Antiguidade: Egito antigo; Grécia antiga; 
Roma antiga. Idade Média: Reino Franco; Feudalismo; Inquisição; Império Árabe; 
Cruzadas e Crise Feudal; Guerra dos 100 anos; Civilizações Pré- Colombianas. Idade 
Moderna: Renascimento; Reforma Protestante; Antigo Regime; Expansão 
MarítimoComercial; Colonização da América; Revoluções Inglesas; Revolução Industrial; 
Iluminismo; Independência dos EUA. Idade Contemporânea: Revolução Francesa; 
Doutrinas Sociais e Políticas do Século XIX; Imperialismo; Primeira Guerra Mundial; 
Revolução Russa; Crise de 1929 e Grande Depressão; Nazifascismo; Segunda Guerra 
Mundial; Guerra Fria; Descolonização Afro-Asiática; Ditaduras na América Latina; 
Revolução Islâmica no Irã; Nova Ordem Mundial. Brasil: Pré-História; Política, Economia e 
Sociedade Colonial; Escravidão; Independência; Primeiro Reinado; Regências; Segundo 
Reinado; Proclamação da República; República da Espada; República do Café com Leite; 
Era Vargas; República Liberal; Ditadura Militar; Nova República. Conhecimentos básicos 
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Inglês – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua 
estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna. O ensino de língua para a 
comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da leitura e 
escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua 
inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto. 
Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos 
verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares 
(Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso 
genitivo. Fonologia. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Informática - Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Tecnologia educacional na prática 
pedagógica. Internet no ensino presencial e à distância. Tecnologias digitais da 
informação e comunicação na educação. Arquitetura de computadores: componentes do 
computador, processador, memória, dispositivos de entrada e saída, armazenamento, 
sistemas numéricos, aritmética computacional. Sistemas operacionais: instalação, 
configuração e suporte; características básicas, área de trabalho, execução de 
programas, estrutura de diretórios e arquivos, instalação e remoção de programas, contas 
de usuários, compartilhamentos de diretórios e impressoras, configurações de rede. 
Redes de computadores: fundamentos, topologias, modelo OSI, protocolo TCP/IP, 
cabeamento estruturado, redes sem fio, equipamentos de rede. Serviços de Internet, 
World Wide Web, navegadores, correio eletrônico, ferramentas de busca, redes sociais, 
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armazenamento na nuvem. Segurança da informação: fundamentos, vulnerabilidades, 
riscos, ameaças, dispositivos de segurança, malwares. Conceitos e utilização dos pacotes 
de aplicativos Libre Office e Microsoft Office. Mídias e equipamentos áudio visual. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Língua Portuguesa – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Prática pedagógica. Atividades de estímulo 
ao estudo e aprendizado. Metodologia de ensino da Língua Portuguesa. Projeto Político 
Pedagógico. Planejamento de aulas e avaliação de resultados. Relações de ensino-
aprendizagem. Inovações na educação. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Ética no trabalho docente. Currículo de Língua Portuguesa. Compreensão e 
interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes 
tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos. Ortografia. Fonologia. 
Morfologia. Sintaxe. Semântica. Literatura: gêneros, períodos e estilos da literatura 
brasileira. Novo acordo ortográfico. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Matemática – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Sistemas de numeração. Conjuntos. 
Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores, Frações. Números decimais. 
Medidas: área, perímetro, comprimento, capacidade, volume. Equação, inequação e 
função de 1º e 2º grau. Porcentagem. Proporcionalidade. Sistema de equações. 
Polígonos. Funções e relações: exponencial e logarítima. Progressões (PA e PG). 
Matrizes. Determinantes e sistemas lineares. Probabilidade. Polinômios e equações 
algébricas. Trigonometria no triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e 
Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas e planas: quadrado, retângulo, triângulo, 
círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; 
esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. Matemática financeira: juros simples, 
cálculo do montante e do principal. Juros compostos: cálculo do montante e do principal. 
Didática do ensino da matemática. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Psicóloga: 
Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n.º 8.742/1993 - Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências. Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social - NOB/SUAS. Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Orientações Técnicas de Implantação do CRAS. 
CREAS/SUAS. Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, 
behaviorismo, gestalt-terapia, teoria sistêmica, humanista. Elaboração de documentos e 
registros psicológicos; psicopatologias. História da Psicologia. Métodos da Psicologia. 
Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre outros. O processo de 
aprendizagem segundo Piaget. Testes psicológicos. Transtornos de ansiedade, 
personalidade, humor, entre outros. Psicoterapia de grupo. Psicologia social e escolar. 
Saúde Mental. A Inteligência. A Motivação e a Aprendizagem. A Personalidade. Etiologia 
das Deficiências Mentais. Desordens da Personalidade. Deficiências Mentais. 
Desenvolvimento infantil. Psicoterapia Breve. Psicologia do desenvolvimento físico, 
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cognitivo, afetivo e emocional. Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas 
psicológicas; qualidade de vida no trabalho. Saúde coletiva: políticas de saúde mental. 
Saúde mental e trabalho. Gestão de pessoas, organização, inteligência emocional, gestão 
de marketing pessoal e conceito metacompetência. Ética Profissional: Código de Ética e 
Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades profissionais.  
 


