
 
 
 

1ª  RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2015 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard, nomeada 

pelo Decreto nº 171 de 12 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições legais, torna público a presente 

RETIFICAÇÃO ao edital de Concurso Público n.º 001/2015. 

 

1) CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL: Para os cargos de Apoio Administrativo Educacional - Infraestrutura escolar 

(Servente); Apoio Administrativo Educacional e transporte escolar; Apoio Administrativo 

Educacional (Merendeira), Apoio Administrativo Educacional Vigilância, Servente, Vigia, 

Motorista CNH “D”, Tratorista e Operador de Máquinas Pesadas. 

Onde se lê: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Grafia e emprego dos 

porquês. Homônimos e parônimos. Emprego do hífen. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, 

formas de tratamento e colocação. Advérbios. Conjunções coordenativas e subordinativas. Emprego de 

termos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Ocorrência da crase. Pontuação. Intelecção de texto. 

Leia-se: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos; Elementos da comunicação; 

Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema, encontros vocálicos e 

consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada conforme as regras do 

novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); 

Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau; Verbos – 

regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e formas 
nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado.     

 

2)  Ao ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, inclui-se. 

 

CARGO 01 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E INFRA ESTRUTURA ESCOLAR 

(SERVENTE) 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de 

higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de 

limpeza. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas de segurança e higiene no 

trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo. Noções 

de operação de máquinas simples para limpeza e conservação do ambiente. Reciclagem de lixo. Limpeza 

e higienização de prédios públicos, superfícies brancas e revestimentos cerâmicos. Limpeza e 

higienização de banheiros e áreas comuns. Armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. 

Noções de ética e cidadania. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquia no 

serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público e colegas 
de trabalho.  

CARGO 08 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGILÂNCIA E CARGO 09 – 

VIGIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). 

http://orleans.sc.gov.br/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=1081:errata-ao-edital-de-concurso-publico-001-2015&catid=147:2015&Itemid=863


 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 

especificamente sobre serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, 

sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de 

depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio, histórico e cultural e das formas de 

comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas, outros e outros acessos aos 

prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições 

do cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída 

de pessoas e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de anormalidades 

e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho; conhecimento das responsabilidades e deveres dos 

servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores da 

Administração Municipal com as autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, com outras 

autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com 

o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às 
características e à especificidade do cargo. Lei Orgânica e estatuto dos servidores. 

 

3) CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

(Professor de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira-inglês, Língua 

Portuguesa, Matemática, de Ensino Infantil, Ensino Infantil - 1ºao 5º Ano, Assistente Social, 

Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Médico 

Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo 

MATEMÁTICA: Conjuntos: noções de conjunto, operações, subconjuntos, conjunto das partes de um 

conjunto, relação. Números naturais e inteiros: divisibilidade, fatoração, MDC, MMC e congruências, 

números racionais: razões e proporções. Números reais: representação de números por pontos na reta, 

representação decimal, potenciação e radiciação, percentagens, regras de três simples e composta, 

números complexos: conceituação, operações, forma trigonométrica, potências e raízes. Álgebra, 

equações algébricas (equações de 1º e de 2º graus e equações redutíveis ao 2º grau).  Matrizes: tipos de 

matrizes, operações, determinantes, matriz inversa.  Sistemas de equações lineares: resolução de sistemas 

lineares por escalonamento, regra de Cramer e teorema de Rouché- Capelli. Polinômios: propriedades, 

operações, fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra; inequações de 1º e de 2º graus. 

Combinatória e probabilidade, cálculo combinatório: arranjo, permutação e combinações. 8. Números 

binomiais, binômio de Newton e suas propriedades.  Probabilidade de um evento, interseção e união de 

eventos, probabilidade condicional, Lei binomial da probabilidade. Geometria, geometria plana 

(elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulo), retas perpendiculares e retas 

paralelas. Triângulos. Quadriláteros. Circunferência. Segmentos proporcionais. Semelhança de polígonos. 

Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Áreas de polígonos, de círculos e de 

figuras circulares. Geometria no espaço. Perpendicularidade e paralelismo de retas e planos. Noções sobre 

triedros. Poliedros. Área e volume dos prismas, cones, pirâmides e respectivos troncos. Esferas e cilindros: 

áreas e volumes. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano. Distância entre dois pontos. 

Estudo analítico da reta, da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, translação e rotação de 

eixos. Trigonometria. Ângulos e arcos trigonométricos. Identidades trigonométricas para adição, 

subtração, multiplicação e divisão de arcos. Fórmulas trigonométricas para a transformação de somas em 

produtos. Equações trigonométricas. Aplicações da trigonometria ao cálculo de elementos de um 

triângulo. 

ATUALIDADES: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, 

política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. 



 
 

4) CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA:  

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Fundamentos básicos da medicina: Valor da história clínica e 

interpretação do exame físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, 

medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. 

Conhecimentos na área de formação: Ginecologia: princípios da assistência à paciente. Anatomia e 

embriologia. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual. 

Disfunções menstruais. Anomalias congênitas e intersexo. Distúrbios do desenvolvimento puberal. 

Climatério. Vulvovagites e cervicites. Doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Abdômen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios 

urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama. Patologias benignas e malignas da vulva, vagina, 

útero, ovários. Interpretação de exames citológicos e diagnósticos das lesões precussoras do câncer 

cérvico uterino. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. Esterilidade 

conjugal. Planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação. 

Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional. Assistência pré‐natal na gestação normal e 

avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola 

hydatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções 

materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Preeclampsia‐eclampsia. Diagnóstico, manejo e 

tratamento. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na 

gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. 31 Mecanismos do trabalho de parto. 

Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de césareas, forcéps.  Rotura prematura de 

mambranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de histerectomias 

puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da 

prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.  

 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. Para que não se alegue ignorância, 

faz baixar a presente RETIFICAÇÃO que será publicada no endereço eletrônico 

aplicativabrasil.listaeditais.com.br.  

 

 

Senador Guiomard, 23 de setembro de 2015. 

  

  

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO  

Decreto Municipal nº 171 de 12 de agosto de 2015 


