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ANEXO IV 

 

PROGRAMA 

Observações: Considerar-se-á a Legislação vigente na data da publicação do Edital de 

Abertura das Inscrições 

 

 

PARA CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS - Fonética: acentuação tônica e gráfica. Morfologia: Classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem Sintaxe: 

funções sintáticas, predicação verbal, termos da oração. Orações coordenadas. 

Orações subordinadas. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no contexto. 

Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas. Sentido denotativo e conotativo 

(figurado). Figuras de linguagem. Pontuação. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - Análise de assuntos relevantes e atuais de áreas do 

conhecimento, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ADMINISTRADOR ESCOLAR – Função social da educação contemporânea e seu 

desenvolvimento na escola pública; Função social dos especialistas educacionais na 

atualidade e a especificidade do trabalho do Administrador Escolar; Projeto Político 

Pedagógico; Trabalho coletivo na educação; Currículo; Interdisciplinaridade; Relação 

escola versus comunidade; Processos de avaliação na apropriação do conhecimento; 
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Planejamento Educacional; Processos de ensino aprendizagem; A Escola e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente; A efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

Gestão compartilhada; Órgãos colegiados da educação/escola; Acesso e permanência 

com qualidade na educação; A Educação Inclusiva. Gestão de Pessoas. 

 

ADVOGADO- Direito Constitucional: Constituição: supremacia da Constituição; 

aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das 

normas constitucionais; classificação das normas constitucionais; classificação das 

constituições. Direitos e garantias fundamentais: direitos sociais; direitos políticos; 

partidos políticos; direitos de nacionalidade; tutela constitucional dos direitos e das 

liberdades. Organização do Estado brasileiro: União, estados federados, municípios, 

Distrito Federal e territórios; organização político‐administrativa; repartição de 

competências. Da Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos; dos 

militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Do Poder Judiciário: 

disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; dos Tribunais superiores; dos 

Tribunais e Juízes eleitorais e militares. Das funções essenciais à justiça: do Ministério 

Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública. Dos 

orçamentos: o orçamento público: elaboração, acompanhamento, fiscalização, créditos 

adicionais, créditos especiais, créditos extraordinários, créditos ilimitados e 

suplementares; plano plurianual; projeto de lei orçamentária anual: elaboração, 

acompanhamento e aprovação; princípios orçamentários; diretrizes orçamentárias; 

orçamentos anuais. Ordem econômica e financeira: princípios gerais da atividade 

econômica; tributação e orçamento. Direito Administrativo: Ato administrativo: 

conceito; requisitos; atributos; classificação; espécies e invalidação; anulação e 

revogação e prescrição. Controle da administração pública: controle administrativo; 

controle legislativo; controle judiciário; domínio público; bens públicos: classificação, 

administração e utilização. Contratos administrativos: conceito; peculiaridades; 

controle; formalização; execução; inexecução; licitação: princípios, obrigatoriedade, 

dispensa, exigibilidade, procedimentos, modalidades. Contratos de concessão de 

serviços públicos. Contratos de gestão. Agentes administrativos: investidura e 

exercício da função pública. Princípios básicos da administração: responsabilidade 

civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano; enriquecimento 

ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis; improbidade administrativa. 

Serviços públicos: conceito; classificação; regulamentação; formas e competência de 

prestação; concessão e autorização dos serviços públicos. Organização 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 
GABINETE DO PREFEITO 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 

Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC – CEP 88.210-000 
Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111 Ramais 236 e 237 

 

3 

administrativa: administração direta e indireta, centralizada e descentralizada; 

autarquias; fundações; empresas públicas; sociedades de economia mista. Direito 

Civil: Lei de Introdução ao Código Civil: pessoas naturais e jurídicas, personalidade, 

capacidade, direitos de personalidade. Obrigações: modalidades; efeitos; extinção; 

inadimplemento; transmissão; contratos; obrigações por atos ilícitos; espécies de 

contratos; responsabilidade civil. Dos bens. Dos fatos e atos jurídicos. Do negócio 

jurídico. Prescrição e decadência. Direito Tributário: O Estado e o poder de tributar. 

Direito tributário: conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário 

Nacional: Impostos; Taxas; Normas gerais de direito tributário. Obrigação tributária: 

conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; 

solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário: conceito; 

natureza; lançamento; revisão, suspensão, extinção e exclusão; prescrição e 

decadência; repetição do indébito. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais. 

Limitações do poder de tributar. Impostos da União. Impostos dos estados e do Distrito 

Federal. Impostos dos municípios. Repartição das receitas tributárias. 

 

AGENTE FISCAL AMBIENTAL - Noções de higiene e de segurança individual, 

coletiva e de instalações. Noções de primeiros socorros. Noções básicas de 

Licenciamento Ambiental. Meio Ambiente e Saúde, Aspectos microbiológicos e 

Epidemiológicos, Impactos Ambientais das Atividades Humanas, solo, ar, água. 

Estudo de Impacto Ambiental, conservação ambiental, disposição do lixo e outros 

dejetos: separação, reciclagem, destino e prevenção. Transporte de Cargas 

Perigosas. Os Recursos Florestais. A Política Nacional de Educação Ambiental. 

Disposição do lixo, controle de artrópodes, controle de roedores. Resoluções do 

CONAMA. Infrações Ambientais e penalidades. Meio Ambiente na Constituição 

Federal. Lei nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais. Resolução CONAMA n º 237 

de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. Lei n º 6.938, de 31 de agosto de 

1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei n º 9.985 de 2000 - 

Sistema de Unidades de conservação. Lei n º 9.433 de 1997 – Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Lei de Educação Ambiental: Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999. 

Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Resolução CONAMA n º 001 de 1986 - Critérios 

básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Legislação 

Municipal e alterações posteriores. 
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ASSISTENTE SOCIAL - O processo de trabalho do Serviço Social: aspectos teórico-

metodológico e ético-político; instrumentalidade; estratégias de ação do Serviço 

Social; Dimensões da competência profissional; planejamento em Serviço Social, 

pesquisa em Serviço Social; ética e direitos humanos. As políticas sociais públicas e o 

serviço Social: organização e operacionalização das políticas sociais; o trabalho do 

assistente social com os diferentes segmentos da população em situação de 

vulnerabilidade social no campo das políticas sociais setoriais; interdisciplinaridade e 

os sujeitos sociais; conselhos de direitos e a rede social. Política Nacional de 

Assistência Social; SUAS – Sistema Único de Assistência Social; LOAS – Lei Orgânica 

da Assistência Social; Família, Rede de Proteção Social e Políticas Públicas; Estatuto 

do Idoso; Violência Doméstica; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto da 

Pessoa com Deficiência; Código de Ética Profissional do Assistente Social; 

Movimentos Sociais.  

 

BIÓLOGO - Invertebrados e vertebrados de interesse à saúde humana: Vírus, fungos, 

bactérias e protozoários: morfologia, controle, ciclo de vida; Anelídeos: morfologia, 

controle, ciclo de vida; Insetos: morfologia, controle, ciclo de vida; Artrópodes: 

morfologia, controle, ciclo de vida; Cobras e Serpentes: morfologia, controle, ciclo de 

vida; Roedores: morfologia, controle, ciclo de vida. Animais Domésticos: morfologia, 

controle, ciclo de vida; Meio Ambiente: Saúde e Meio Ambiente; Saneamento Básico 

(Ambiental); Doenças Emergentes e Remergentes; Controle de Resíduos; Controles 

Biológicos do Meio. Desenvolvimento Sustentável; Proteção das Condições da Saúde 

Humana; Proteção da Atmosfera. Vigilância Sanitária: Controle de Vetores; Controle 

de Zoonoses. Promoção da Saúde: Estratégias para Promoção da Saúde; Município 

Saudável. Ética, Bioética e Deontologia em Biologia. Políticas de Saúde - Sistema 

Único de Saúde – Leis Federais no 8.080 e 8.142/90, NOB 96, NOAS 2001 e Emenda 

Constitucional – EC 29/2000, Modelos de Atenção à Saúde. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA - Anatomia e histologia bucal. 

Cariologia: Diagnóstico, etiologia, patologia, desenvolvimento, terapêutica e 

prevenção. Semiologia Oral: anamnese, exames complementares e tratamento das 

afecções dos tecidos moles bucais. Patologia: Lesões de mucosa, anomalias de 

desenvolvimento, processos proliferativos, tumores, cistos, lesões cancerisáveis. 

Anestesiologia: técnicas, soluções, acidentes, indicações e contra-indicações, 
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medicação de emergência. Farmacologia e terapêutica: analgésicos, anti-

inflamatórios, antibióticos. Mecanismos de ação, indicações e contraindicações, efeitos 

tóxicos, uso profilático. Biossegurança: princípios, técnicas, desinfetantes, 

acondicionamento, esterilização e armazenamento instrumental, desinfecção do 

ambiente. AIDS. Periodontia: etiopatogenia da doença periodontal, diagnóstico, 

classificação e manifestações agudas. Promoção de saúde, placa bacteriana, controle 

da placa. Odontopediatria: prevenção, terapêutica, cariologia, traumatismos bucais, 

manejo do paciente infantil. Endodontia: técnicas endodonticas, tratamentos 

conservadores, topografia da cavidade pulpar, hidróxido de cálcio, reabsorsões, 

emergências. Dentística: preparo de cavidades, materiais restauradores, indicações e 

contra-indicações, proteção pulpar, hidróxido de cálcio, reabsorsões, emergências. A 

odontologia social: programas coletivos, levantamento epidemiológico, adequação de 

meio, modelos de atenção odontológica. Emergências no consultório odontológico: 

síncope, hemorragias, luxação na A.T.M. Angina. Cirurgia: procedimentos cirúrgicos 

de pequeno porte. Capítulo da Constituição Federativa do Brasil: Ordem Social. O 

Fluoreto no meio ambiente bucal. Manutenção de fluoreto no meio ambiente bucal. 

Meios coletivos de uso de flúor. Água de abastecimento público. Dentifrícios. 

Escovação dental supervisionada. Enxaguatórios (bochechos) bucais. Materiais 

dentários liberadores de flúor. Fluorose dentária. Flúor para a saúde geral. Toxicidade 

aguda do flúor. Efeitos adversos para a saúde humana. Diretrizes da política nacional 

de saúde bucal. Políticas de Saúde Bucal. Organização da Saúde Bucal na Atenção 

Básica. Principais Agravos em Saúde Bucal. Organização da Atenção à Saúde Bucal 

por meio do ciclo de vida do indivíduo. Código de ética odontológica. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO - Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem 

adequada nos solos; Conservação do solo; Eliminação das barreiras químicas e 

camadas compactadas que limitam o desenvolvimento das raízes; Época e modo 

aplicação de fertilizantes; Controle Biológico de pragas; Hidroponia; Controle 

fitossanitário das plantas. Manejo Agropecuário: Levantamento e cadastro de glebas 

para o uso eficiente da propriedade agrícola; estabelecimento de planos de vacinação 

dos bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. Caracterização das principais 

doenças infectocontagiosas. Elaboração de projeto para fins de crédito rural. Manejo e 

alimentação dos animais. Cultivo de fumo, milho, feijão, arroz, mandioca, soja e 

banana: biologia reprodutiva,classificação taxionômica e principais práticas culturais 

do cultivos; planejamento básico para a implantação de áreas de plantio, tipos de 
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plantio, consorciação, colheita e armazenamento; rotação de culturas; principais 

caracteres agronômico, métodos de melhoramento das cultura. Tecnologia de 

Sementes: caracterização dos processos de dormência dos órgãos vegetais, como 

perpetuação das espécies. Esquematização dos modelos pró controle de qualidade 

das sementes, inter-relacionados com sistemas de amostragem, consoante as regras 

para análise de semente. Eventos deterioráveis das sementes, associados com 

períodos de pós-colheita e suas subsequentes recomendações. Exigências 

edafoclimáticas, culturais e de inspeção dos campos de produção de sementes. 

Modelos conjugados indicativos de processamento técnicocientífico, pró-viabilidade 

das espécies de sementes. Horticultura: Métodos vegetativos de propagação de 

plantas. Poda das plantas frutíferas. Fitossalidade: Importância do receituário 

agronômico para o comércio e uso de defensivos agrícolas. Métodos culturais, físicos, 

biológicos e por comportamento para o controle de pragas agrícolas. O advento dos 

juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica como uma alternativa moderna de 

controle de pragas da agricultura, na perspectiva da preservação. Principais doenças 

das culturas da região. Princípios básicos de controle de doenças das plantas. 

Irrigação: Princípios de irrigação e drenagem, Irrigação Localizada, Drenagem 

Agrícola, Relação Água – solo – planta, Fruticultura. Ecologia vegetal, Manejo e 

conservação do solo. Apicultura: Sistema de produção em apicultura, Biologia da 

abelha, Técnico de manejo em apicultura. Meio ambiente. 

 

ENGENHEIRO CIVIL - Informática: Uso dos programas Microsoft Word, Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Windows Mail, Auto Cad. Uso de 

ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG. Princípios de planejamento e de 

orçamento de obras públicas. Elaboração de orçamentos. Projetos de obras civis: 

Estruturais (concreto aço e madeira); Fundações; Instalações elétricas e 

hidrosanitárias. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras: 

Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de 

quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro. Acompanhamento de 

obras. Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações 

(sapatas, estacas e tubulões); Alvenaria; Estruturas e concreto armado; Aço e 

madeira; Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; 

Pinturas; instalações (água, esgoto, eletricidade, lógica e telefonia); Etapas de uma 

obra e descrição de serviços. Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de 

recursos (medições, emissão de fatura etc.); Controle de materiais (cimento, 
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agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.); 

Controle de execução de obras e serviços. Noções de drenagem, de hidráulica, de 

hidrologia e solos. Higiene do Trabalho; Prevenção de acidentes do trabalho; Proteção 

do Meio Ambiente; Proteção contra Incêndios e Explosões. Legislação municipal. 

Normas Técnicas. Modelagem Matemática. 

 

ENGENHEIRO SANITARISTA - Importância do abastecimento de água. A água na 

transmissão de doenças. Qualidade, impurezas e características físicas, químicas e 

biológicas da água; padrões de potabilidade; controle da qualidade da água. Consumo 

de água; estimativa de população. Captação de águas superficiais e subterrâneas: 

tipos de captação; materiais e equipamentos; dimensionamento; proteção. Adução de 

água: tipo de adutoras; dimensionamento; materiais empregados; bombas e estações 

elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. Redes 

de distribuição: traçado, métodos de dimensionamento, materiais empregados. 

Tratamento de água de abastecimento para pequenas e grandes comunidades: 

coagulação/floculação; decantação; filtração; oxidação/desinfecção; 

fluoretação/desfluoretação; aeração - tecnologias, dimensionamento e composição do 

tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de coleta de esgotos 

sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento; operação e 

manutenção. Tratamento coletivo e individual de águas residuárias domésticas: 

características dos esgotos; processos e grau de tratamento; tratamento preliminar; 

tratamento secundário e terciário; tratamento do lodo; reuso da água e disposição no 

solo. Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes; tipos de 

tratamento; dimensionamento; recuperação de materiais. Drenagem urbana: traçado, 

materiais, dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, classificação, 

acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Resíduos 

hospitalares: armazenamento, coleta, destino final, normas técnicas aplicáveis. 

Ecologia e poluição ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o 

ambiente de negócios. Normas ISO 14000. Uso sustentado de recursos naturais. O 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O zoneamento ambiental. A 

avaliação de impacto ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental – RIMA. O 

licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras – LAP, LAI, LAO. A criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelos Poderes Públicos, Federal, Estadual e Municipal, denominadas áreas 

naturais protegidas. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Os 
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cadastros Técnicos Federais: a) de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; b) 

de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. As 

penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. O Relatório de 

Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo IBAMA: as legislações pertinentes. 

 

FARMACÊUTICO - Conceito, objetivos e atribuições de farmácia; Planejamento e 

gestão da assistência farmacêutica; Seleção de medicamentos; Sistemas de compra e 

distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; 

Armazenamento de medicamentos; Gestão de materiais na farmácia e/ou 

almoxarifado; Aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; 

Seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório: Farmácia Clínica, Atenção 

Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de 

biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia; 

Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada 

em evidências; Análises farmacoeconômicas; Ética Farmacêutica. Análise 

Farmacêutica e Controle de Qualidade de Medicamentos; Cálculos de concentrações 

na manipulação farmacêutica; Interpretação de certificados de análise de 

medicamentos; Estabilidade de medicamentos. Farmacotécnica e Tecnologia 

Farmacêutica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: 

conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; 

Sistemas de liberação de fármacos; Aspectos técnicos de infra-estrutura física e 

garantia de qualidade. Boas Práticas de Manipulação em Farmácia; Farmacologia e 

Farmacoterapia; Reações adversas a medicamentos; Interações medicamentosas; 

Farmacocinética: princípios gerais e aplicações clínicas; Farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; Farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; Farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças neoplásicas; Farmacologia e farmacoterapia da dor e da 

inflamação; Farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; 

Farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; Segurança do 

processo de utilização de medicamentos; Produtos para a saúde relacionados com o 

preparo, administração e descarte de medicamentos; Sistema Único de Saúde: 

princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica; Atenção de média e alta complexidade. 
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GEÓLOGO – Fundamentos de geologia estrutural e geotectônica. Ambientes 

geológicos. Análise e interpretação de estruturas geológicas. Distribuição e 

organização dos elementos químicos. Noções de mineralogia; formação dos minerais 

– propriedades físicas e químicas. Tipos de rochas; propriedades das rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares. Origem e evolução das bacias sedimentares. 

Intemperismo. Erosão. Leitura de mapas geológicos, topográficos, seções geológicas, 

fotografias aéreas. Fundamentos de topografia. Princípios básicos de sensoriamento 

remoto e suas aplicações na geologia. Sistemas de informação geográfica. Leitura, 

interpretação e confecção de mapas de ambientes georeferenciados. Aplicações de 

geofísica para exploração de recursos minerais e obras de engenharia. Inspeção de 

barragens. Recursos hídricos. Relações águas superficiais e subterrâneas. Aplicações 

em geomorfologia fluvial. Contaminação e preservação de recursos hídricos. 

Fundamentos de gestão integrada dos recursos hídricos. Legislação de recursos 

hídricos. Fiscalização de mananciais superficiais e subterrâneos. Hidrogeologia: 

propriedades hidráulicas das rochas; princípios dos fluxos subterrâneos; classificação 

de aquíferos; reservas; aquíferos costeiros; obras de captação; hidráulica de poços e 

testes de bombeamento em aqüíferos livres, confinados e semi-confinados; métodos 

de campo. Qualidade das águas e fontes de contaminação. Elaboração e análise de 

projetos de abastecimento de água por poços tubulares profundos. Licenciamento de 

projetos de abastecimento de águas e de esgotos sanitários. Monitoramento ambiental 

de sistemas de abastecimento de águas e de esgotos sanitários. Relação biosfera X 

litosfera X hidrosfera. Noções de meio ambiente e de ecologia. Poluição do ar; água e 

solo; ciclo da natureza; distribuição de água no planeta. Análise para licenciamento 

ambiental. Elaboração, operacionalização, supervisão de programas de educação 

ambiental. Elaboração de planos de monitoramento e proteção ambiental. Legislação 

ambiental. Legislação relativa a crimes ambientais. Elaboração de orçamentos de 

produtos geológicos. Elaboração de editais para licitação. Fiscalização de obras. 

INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS - Tipos de artes marciais, artes marciais no 

Brasil, campeões de artes marciais no Brasil, disciplina, equilíbrio, defesa pessoal. 

Destaques desportivos no Brasil e no mundo. História da capoeira no Brasil. Defesa, 

ataque. Artes marciais e formação da personalidade.  
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MÉDICO CARDIOLOGISTA - Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. 

Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 

ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. 

Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 

Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: 

fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. 

Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência 

cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e 

tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. 

Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia 

pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 

pulmonares. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL - Aparelho Circulatório: Insuficiência Cardíaca Esquerda e 

Global, Choque - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Lesões Valvulares, Doenças 

Reumáticas, Angina Pectoris e Síndrome Intermediária, Arritmias Cardíacas, 

Miocardiopatias, Aneurisma de Aorta e Aneurismas Periféricos, Doença Venosa 

Periférica; Aparelho Respiratório: Asma e Enfisema Pulmonar, Bronquite Crônica, 

Bronquiectasia, Neoplasia Pulmonar, Pneumonias, Tuberculose e 

Paracoccidioidomicose, Derrame Pleural, Síndrome de Apnéa do Sono; Doenças 

Renais: Síndrome Nefrótica, Hipertensão Arterial, Obstrução do Trato Urinário, Litíase 

Renal, Insuficiência Renal Aguda e Crônica, Infecção do Trato Urinário; Doenças 

Gastrointestinais: Hemorragia Gastrointestinal, Diarréia, Gastrite e Úlcera Péptica, 

Doença Diverticular, Pancreatite Aguda e Crônica, Icterícia - Diagnóstico Diferencial, 

Hepatite Aguda e Crônica, Cirrose Hepática, Litíase Biliar, Neoplasias do Fígado, 

Neoplasias do Estômago, Neoplasias do Colo; Hematologia: Anemias - Diagnóstico 

Diferencial e Tratamento, Leucemias, Linfomas, Interpretação do Hemograma; 

Endocrinologia: Diabetes Mellitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Nódulos 

Tireoidianos - Diagnóstico Diferencial, Câncer de Tireóide, Insuficiência Adrenal, 

Síndrome de Cushing, Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo, Hirsutismo, 

Osteoporose, Obesidade – Diagnóstico Diferencial e Orientação Dietética, 

Hiperlipemias; Reumatologia: Artrite Reumatóide, Lupus Eritematoso, Polimiosites, 

Esclerodermia, Síndromes Musculoesqueléticas Associadas à Neoplasia, Bursites, Dor 

Lombar - Diagnóstico Diferencial e Tratamento; Doenças Infecciosas: Diagnóstico 

Diferencial da Síndrome Febril, Sinusites e Rinites, Doenças Sexualmente 
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Transmissíveis, AIDS, Parasitoses, Doenças Bacterianas, Viroses; Imunização; 

Doenças Neurológicas: Síndrome da Dor, Acidentes Vasculares Cerebrais, Epilepsia, 

Meningites, Neoplasias Cerebrais; Dermatologia: Micoses da Pele e Fâneros, 

Dermatites, Neoplasias de Pele; Hanseníase. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA- Gestação humana: anatomia e embriologia do trato 

genital feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da 

gestação: endométrio, decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia 

do ciclo gestativo, desenvolvimento morfo‐funcional do feto, adaptações maternas à 

prenhez; Assistência pré‐natal: pré‐natal, estática fetal, pelve normal; Trabalho de 

parto ‐ parto normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, condução do 

trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, 

puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distócia devido à 

anormalidade na apresenção, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à 

anormalidade do trajeto, tocotraumatismo; Tococirurgia: fórceps, parto pélvico, grande 

extração, versão interna e externa, operação cesariana. Anormalidade do puerpério: 

doenças do secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra no 

aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da 

placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, 

amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: pré‐eclampsia, hemorragias 

do terceiro trimestre, prematuridade, pós‐datismo, gestação múltipla; Anormalidades 

fetais: genética, diagnóstico pré‐natal, drogas na gestação, ultra‐sonografia; Avaliação 

da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria; Doenças 

clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, 

cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, 

endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, neuropatias, DST, infecções. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA/OBSTETRA – Gestação 

humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, ovulação e 

espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, 

decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, 

desenvolvimento morfofuncional do feto, adaptações maternas à prenhes; Assistência 

pré-natal: pré-natal, estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto - parto normal: 
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fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, condução do trabalho de parto 

normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, o recém-nado, 

puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia devido à 

anormalidade na apresentação, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à 

anormalidade do trajeto, toco traumatismo; Toco cirurgia: fórceps, parto pélvico, 

grande extração, versão interna e externa, operação cesariana. Anormalidade do 

puerpério: doenças do secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra 

no aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças 

da placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, 

amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: pré-eclâmpsia, hemorragias 

do terceiro trimestre, prematuridade, pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades 

fetais: genética, diagnóstico pré-natal, drogas na gestação, ultrassonografia; Avaliação 

da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria; Doenças 

clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, 

cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, 

endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, neuropatias, DST. Puberdade; 

anticoncepção; climatério normal e patológico; incontinência urinária; dismenorreia; 

lesões pré malignas e malignas em ginecologia; violência sexual contra a mulher; 

colposcopia; doenças orgânicas, tumores e disfuncionais de mama, útero, ovário, 

trompas, vagina, vulva. 

 

MÉDICO PEDIATRA - Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. 

Crescimento e Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do 

desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e passiva. Alimentação do 

recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do 

lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, 

Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios 

respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de 

mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames 

pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, 

neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal 

convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato 

urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome 

nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. 

Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 
GABINETE DO PREFEITO 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 

Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC – CEP 88.210-000 
Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111 Ramais 236 e 237 

 

13 

Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. 

Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns 

da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 

Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. 

Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações 

exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente 

Politraumatizado. 

 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA – Ultrassonografia: bases físicas, princípios 

básicos, técnicas e equipamentos. Indicações da ultra-sonografia. Pediatria: métodos 

de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas. Ultrasonografia em Ginecologia: 

anatomia e estudo ultrasonográfico da pelve feminina, útero normal e patológico, 

endometriose, ovário normal e patológico. Contribuição do ultra-som nos dispositivos 

intra-uterinos. Doenças inflamatórias pélvicas. Diagnóstico diferencial das massas 

pélvicas. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e 

patológica. Ultrasonografia em obstetrícia: anatomia ultra-sonográfica do saco 

gestacional e do embrião e fetal, placenta e outros anexos do concepto, avaliação da 

idade gestacional, patologias da primeira metade da gestação, crescimento intra-

uterino retardado, ultra-sonografia transfontanelar. Gestação de alto-risco e múltipla. 

Pré-natal. Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e pescoço, 

tórax, crânio, abdômen superior (fígado, vias bilares, vesícula biliar, pâncreas e baço), 

cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais, reproperitôneo, 

rins e bexiga. Ultra-sonografia do sistema genito-urinário masculino: próstata e 

vesículas seminais, escroto, pênis e extremidades. Ultra-sonografia músculo 

esquelética. Ultra-sonografia nos tumores benignos e malignos. fundamentos da 

tomografia. computadorizada e da ressonância magnética, contrastes radiológicos. 

Primeiros socorros, choque anafilático. Biópsias e punções orientadas por imagem. 

Mamografia: Técnicas de posicionamento análises. Densitometria óssea: noções 

básicas, indicações e análises. Ultra-sonografia intervencionista. Doppler: noções 

básicas. 

 

NUTRICIONISTA - Administração de serviços de alimentação: planejamento, 

organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, 

estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de 
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alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área 

física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e 

composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-

preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 

critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos 

críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: 

conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, 

Leis da alimentação. Nutrientes: definação, propriedades, biodisponibilidade, função, 

digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-

infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, 

nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, 

planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em 

Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má 

nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. 

Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação 

nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados 

nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados 

nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. 

Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, 

técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas 

enterais e infantis. 

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL - Função e Papel do Orientador Educacional: 

aspectos legais, atribuições, princípios éticos, atuação em equipe, formação 

continuada. Visão histórica e crítica da Orientação Educacional no Brasil: diferentes 

concepções na atuação do orientador educacional, a atuação do Orientador 

Educacional no segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio. 

Concepções de Educação e Tendências Pedagógicas: a Educação em uma visão civil 

cidadã e emancipatória, visões liberais e progressistas de educação, a educação para 

todos, educação para o trabalho, a educação integral. Organização da Educação 

Brasileira: Sistema Educacional Brasileiro. Constituição Federal (1988) e suas 

alterações e emendas educacionais; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB- lei nº 9394/96), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM),Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90 

(ECA). Aspectos do Cotidiano Escolar: a centralidade da escola no processo de 
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educação, a Educação e o processo de gestão participativa, o planejamento 

participativo no contexto da escola e o Projeto Político Pedagógico, a participação da 

comunidade escolar, a diversidade humana na escola e a igualdade , o currículo e o 

planejamento do ensino, diferentes abordagens no processo ensino/aprendizagem, 

interdisciplinaridade e transversalidade no cotidiano escolar, a escola e o contexto 

social, o uso da metodologia de projetos em sala de aula, a avaliação em suas 

diferentes abordagens , a avaliação externa do rendimento escolar e os indicadores 

educacionais no plano nacional, relações no contexto escolar, novas tecnologias em 

educação, a Educação Especial, o movimento de inclusão em educação. O 

Fracasso/Sucesso Escolar: causas e consequências, a participação da família, a 

atuação do orientador educacional, a relação professor/aluno, a prática pedagógica e 

o processo de construção do conhecimento, o erro e o acerto na prática de sala de 

aula, o comportamento no contexto escolar. O papel do Orientador Educacional na 

formação continuada do professor. 

 

PROFESSOR DE ARTES – Artes Visuais: Elementos Compositivos da Linguagem 

Visual: Ponto, Linha, Plano Superfície, Forma, Textura, Perspectiva, Cor, Espaços 

Cheios Vazios. História da Arte Brasileira; Audiovisuais: fotografia e cinema. Artes 

Cênicas – teatro. Música – História da Música. História da Música popular brasileira. 

Folclore catarinense nacional. Diversidade cultural no ensino de artes. A importância 

do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. 

 

PROFESSOR DE DANÇA – Dança: história da dança; papel da dança na educação; 

estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, 

contextualizar. As danças como manifestações culturais. Conhecimentos das diversas 

propostas de danças e suas características e significados (pessoais, culturais e 

políticos) Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas 

selecionadas, jogos, etc), composição coreográfica a partir das diversas fontes 

culturais. Elementos de tecnologia que apóiam o fazer da dança. Estilos, escolas, 

tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção. 

Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. Noções de anatomia e 

primeiros socorros. Estrutura do corpo, seu funcionamento e cuidados na prevenção 

de lesões. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - História da Educação Física no Brasil; 

Metodologia para ensino da Educação Física; Cultura Corporal; Emprego da 

Terminologia aplicada a Educação Física; Fisiologia do Exercício – Abordagem 

Neuromuscular. Estrutura e Funções Pulmonares; O Sistema Cardiovascular; 

Capacidade Funcional do Sistema Cardiovascular; Músculo Esquelético (estrutura e 

função). Treinamento desportivo e atividades Físicas. 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL INCLUSÃO - Legislação nacional, 

políticas públicas e documentos internacionais a respeito de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. História da educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais no Brasil. O conceito de necessidades 

educacionais especiais. A família e o indivíduo com necessidades educacionais 

especiais. Representações sociais a respeito de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. A Formação de professores. Processos de ensino e 

aprendizagem e o aluno com necessidades educacionais especiais. A educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. Adaptações curriculares e 

acessibilidade. Sistemas de apoio ao aluno com necessidades educacionais especiais 

no ensino regular. 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PADA – Legislação nacional, políticas 

públicas e documentos internacionais a respeito de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. História da educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais no Brasil. O conceito de necessidades educacionais especiais. 

A família e o indivíduo com necessidades educacionais especiais. Representações 

sociais a respeito de pessoas com necessidades educacionais especiais. A Formação 

de professores. Processos de ensino e aprendizagem e o aluno com necessidades 

educacionais especiais. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

Adaptações curriculares e acessibilidade. Sistemas de apoio ao aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA- Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho 

pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e 

gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da 

aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. A didática e a metodologia 

do ensino da Geografia. Geografia Física, Humana e Econômica; Geografia de Santa 

Catarina; Geografia do Brasil; Geografia Mundial. Cartografia; Leitura de Paisagens; 

Relação Dinâmica entre Sociedade e Natureza; Meio Rural e Meio Urbano; Produção 

e Distribuição de Riquezas; População; Brasil – Diversidade Natural / Divisão 

Geo‐econômica; Brasil – Diversidade Cultural segundo o IBGE; Brasil – Campos – 

Cidades. Espaços em transformação; Brasil – Regiões Geo‐econômicas; Relações 

Econômicas do Brasil: Dinâmica Natural do Planeta Terra; Mundo Desenvolvido e 

Subdesenvolvido; A antiga e a Nova Ordem Mundial; A Globalização e os Avanços 

Tecnológicos e Científicos: Geopolítica – Conflitos Mundiais Contemporâneos. Temas 

Transversais. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA - Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho 

pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e 

gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da 

aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. O ensino de História. Pré 

História. Civilizações da antiguidade: China, Índia, Mesopotâmia, Egito, Fenícia, 

Palestina - aspectos da história, economia, sociedade e legado. As civilizações 

clássicas: aspectos históricos, econômicos, sociais e culturais. Legado. A formação 

dos reinos bárbaros; feudalismo; cruzadas e guerra de reconquista. Origem de 

Portugal. Renascimento urbano e comercial. Expansão Marítima. Renascimento 

Cultural. Reforma Religiosa. Absolutismo Monárquico. Conquista e colonização da 

América. Brasil período colonial: expansão territorial, desenvolvimento econômico, 

processo de independência. O iluminismo, a Revolução Americana, Revolução 

Francesa. A Revolução Industrial. A questão social. Pensamento econômico e político 

dos séculos XVIII e XIX. A questão indígena. Escravidão e resistência. Conflitos 

internos e externos do período monárquico. Economia, sociedade e cultura do Brasil 

nos séculos XIX e XX. Imigração. Os conflitos mundiais do século XX. A República 
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Velha. A Era de Vargas. A República Nova. Aspectos econômicos, sociais, políticos e 

culturais do mundo contemporâneo. História de Santa Catarina: povoamento, 

imigração, República Catarinense, Revolução Federalista, Guerra do Contestado.  

 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - Gramática avançada aplicada; Conhecimento 

e utilização de expressões idiomáticas; Concepções de linguagem; A língua como 

forma de interação; Gêneros textuais orais e escritos e ensino; Oralidade, escrita e 

ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Metodologias e 

abordagens do ensino da Língua Inglesa no Brasil. 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - Avaliação da aprendizagem. Didática e 

trabalho pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. 

Planejamento e gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Metodologia para o ensino de Português. Conceitos básicos da ciência linguística: o 

signo, o significado, o significante; sincronia e diacronia; sintagma e paradigma; 

sistema, norma e uso; variação linguística; modalidades faladas e escritas; a noção de 

erro; funções da linguagem; Compreensão e Interpretação dos diversos tipos de texto 

escrito; domínio da modalidade escrita e da norma culta da Língua Portuguesa; 

coesão e coerência; Uso, descrição e análise de estruturas da Língua Portuguesa: 

fonética e fonologia; morfossintaxe; semântica; léxico; ortografia; pontuação; Noções 

de história da Língua Portuguesa; Noções de estilística; Teoria literária: conceito de 

literatura; teoria dos gêneros literários; estilos de época; Movimentos literários; 

Literatura Brasileira: a literatura colonial e o Barroco; Arcadismo, Romantismo, 

Realismo; Naturalismo; e Parnasianismo; Simbolismo e Pré-Modernismo; Modernismo 

e tendências contemporâneas. A literatura catarinense. 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho 

pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e 

gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da 
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aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. Metodologia de ensino de 

Matemática. Conjuntos; Números Naturais e inteiros; MDC e MMC; Números 

Racionais; Números Reais: representações na reta numérica, representação decimal, 

potenciação e radiciação, percentagens, regras de três simples e composta; Números 

complexos; Álgebra, Equações Algébricas, matrizes, Sistemas de Equações Lineares, 

Polinômios; Combinatória e Probabilidades; Geometria Plana; Funções. Limites; 

Derivadas. 

 

PROFESSOR INCLUSÃO – LIBRAS – Fundamentos e princípios da educação 

inclusiva. Inclusão escolar de alunos surdos. Legislação educacional que dispõe sobre 

a língua brasileira de sinais. Lei de diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Decreto nº 

5626, de 22 de dezembro de 2005. Aquisição da linguagem e desenvolvimento da 

criança surda. Avaliação do processo de aquisição da LIBRAS por crianças surdas. 

Processo de alfabetização e letramento de surdos. Metodologias de Ensino de 

LIBRAS como segunda língua. Relações e contrastes entre Língua Portuguesa e 

Língua de Sinais Brasileira. Políticas educacionais e inclusão social na área da surdez. 

Língua de Sinais e Cultura Surda. Tópicos específicos para interpretação na Língua de 

Sinais Brasileira/Língua Portuguesa e Língua Portuguesa/Língua de Sinais Brasileira. 

Aspectos lingüísticos da Língua de Sinais Brasileira. Pedagogia e Currículo na escola 

bilíngue. Intérprete Tradutor de LIBRAS na educação: função e atribuições. História da 

Educação de Surdos. LIBRAS: Principais parâmetros. Aspectos gramaticais da 

LIBRAS. 

 

PSICÓLOGO - Infância, adolescência. As inter-relações familiares: casamento, conflito 

conjugal, separação, guarda dos filhos. A criança e a separação dos pais. A criança e 

o adolescente vitimizados. Natureza e origens da tendência anti-social. Os direitos 

fundamentais da criança e o do adolescente. O trabalho do psicólogo em equipe 

multiprofissional. Psicodiagnóstico – técnicas utilizadas. A entrevista psicológica. 

Teoria da Personalidade, Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Diferenças individuais e 

de classes. Noções de cidadania, cultura e personalidade: “status”, papel e o 

indivíduo. Fatores sociais da anormalidade. Interação social. A psicologia social no 
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Brasil. Aconselhamento psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem 

Psicológica da Educação. Teoria de Personalidade: - Psicanálise – Freud, Melaine 

Klein, Erickson; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - 

Teoria Cognitiva de Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e 

Técnicas Psicoterápicas. Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em 

Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes. Cultura e Personalidade: “Status” , 

papel e o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade. Interação Social. A Psicologia 

Social no Brasil. Aconselhamento Psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. 

Abordagem Psicológica da Educação. Ética Profissional. 

 

SUPERVISOR ESCOLAR – Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho 

pedagógico. Fundamentos de currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e 

gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. A função 

social dos especialistas em assuntos educacionais na sociedade contemporânea. As 

funções sociais da escola pública contemporânea. A avaliação no processo de 

apropriação do conhecimento; o currículo; a educação infantil sob o paradigma da 

história – o momento histórico e o surgimento da educação infantil; a educação infantil 

e seu papel social de hoje; os dois grandes eixos da educação infantil – educar e 

cuidar; princípios que fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia da 

infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância. 
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PARA CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

 

PORTUGUÊS - Fonética: acentuação tônica e gráfica. Morfologia: Classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem Sintaxe: 

funções sintáticas, predicação verbal, termos da oração. Orações coordenadas. 

Orações subordinadas. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no contexto. 

Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas. Sentido denotativo e conotativo 

(figurado). Figuras de linguagem. Pontuação. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - Análise de assuntos relevantes e atuais de áreas do 

conhecimento, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

AGENTE SOCIAL - História Social da Criança e da família. Sistema Educacional 

Brasileiro. A educação nos dias atuais. História dos movimentos sociais e mobilização 

social. Exclusão social. Estatuto da Criança e do adolescente. Proteção integral: 

políticas integradas. Conselho de Direitos; Conselho Tutelar; Crianças e adolescentes 

em situação de risco. Ato infracional. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de 

danos. Ética profissional. Estatuto da pessoa com deficiência. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Operação de equipamentos de escritório (telefone, 

copiadora, fac-símile e impressora de computador). Organização do trabalho: o 

ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e utilização do material 

de escritório; de consumo e permanente. O protocolo: recepção, classificação, registro 

e distribuição. A documentação: conceito e importância, processos, tramitação. 
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Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. Comunicação: emissor e 

receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na 

comunicação. Noções de redação oficial. 

 

AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO – Noções de atendimento ao paciente; 

Agendamento; Harmonia e humanização da clínica odontológica. Noções de anatomia 

bucal. Anamnese, preenchimento da ficha odontológica. Funções do Auxiliar de 

Consultório Dentário. Material, Equipamento, Instrumental odontológico. Noções de 

Esterilização de Instrumental, Tipos: Químicos, Físicos. Fatores de Risco no Trabalho, 

Formas de Prevenção. Noções de Higiene, Limpeza e Assepsia e Biossegurança. 

Noções de Manutenção do Equipamento Odontológico. Noções de Ergonomia 

Aplicada à Odontologia. 

 

FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS - Lei Orgânica do Município de Porto Belo. Códigos 

municipais de Obras, Zoneamento e Posturas. Licenciamento dos Estabelecimentos 

Industriais, Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos técnicos e legais da 

construção civil. Noções de construção: fundações, estruturas, paredes e 

revestimentos, coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e 

afastamentos, classificação dos compartimentos, vãos, áreas, circulações em mesmo 

nível, circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. Elementos 

básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Projeto de reforma e 

modificação: acréscimo e demolição. Instalações prediais: hidráulicas, sanitárias e 

elétricas. Estabelecimentos comerciais; Uso de passeio público por estabelecimentos 

comerciais; Limpeza de terrenos urbanos. Auto de infração. Auto de apreensão. 

Tributos municipais. 

 

MONITOR - Legislação Nacional e Lei 9394/96. Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil. A proposta construtivista, suas características e seus precursores. 

Educação Infantil. Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. Etapas do 

desenvolvimento infantil segundo os pensadores do Século (Freud, Jean Piaget, 

Gardner, Erickson). 
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PROFESSOR DE CULTURA RELIGIOSA - Avaliação da aprendizagem. Didática e 

trabalho pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. 

Planejamento e gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. O 

fenômeno religioso; importância e evolução; Tradição Religiosa (religião) e fenômeno 

religioso; o fenômeno religioso e a resposta para a vida além-morte. O Ser Humano e 

o Fenômeno Religioso. Fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e 

sociológicos das tradições religiosas; o símbolo e o sagrado; o mito e o rito; os textos 

sagrados; a descrição das representações dos transcendentes nas tradições 

religiosas. Budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e religiões afro-

brasileiras. 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA - Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho 

pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e 

gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da 

aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais. Conceitos básicos e modos 

de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à 

Informática na escola. Aspectos teóricos e práticos do uso da informática em sala de 

aula. Tecnologias da Informação e Comunicação. TIC's e processo de ensino e 

aprendizagem. Uso da Internet. Correio Eletrônico. Conhecimento dos softwares: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.  

 

TÉCNICO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - Operação de equipamentos de 

escritório (telefone, copiadora, fac-símile e impressora de computador). Organização 

do trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e 

utilização do material de escritório; de consumo e permanente. O protocolo: recepção, 

classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e importância, 

processos, tramitação. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. 

Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, 

interpretações, ruídos na comunicação. Noções de redação oficial. 
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PARA CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO FUNDAMENTAL E/OU 

ALFABETIZADO 

 

PORTUGUÊS - Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 

literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. 

Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 

advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Flexão de gênero e de número. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – Tratará de assuntos importantes e atuais de áreas do 

conhecimento, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, saúde, relações internacionais, segurança, meio ambiente, e suas 

vinculações históricas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – Operação de equipamentos de 

escritório (telefone, copiadora, fac-símile e impressora de computador). Organização 

do trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e 

utilização do material de escritório; de consumo e permanente. O protocolo: recepção, 

classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e importância, 

processos, tramitação. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. 

Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, 

interpretações, ruídos na comunicação. Noções de redação oficial. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Noções básicas de higiene e limpeza. 

Equipamentos, utensílios e ferramentas empregados na limpeza. Conhecimento dos 

equipamentos e utensílios de copa e cozinha. Noções de como preparar e servir café. 
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Segurança no trabalho. Reciclagem de lixo, técnicas de higienização de ambientes, 

manuseio de produtos químicos. 

 

AUXILIAR EM SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - Noção de máquinas, equipamentos e 

ferramentas agrícolas; Noção de identificações de espécies vegetais, bem como 

noção básica de produção de mudas; Noção de práticas culturais, do preparo do solo, 

plantio, tratos culturais e colheita; Noção de aplicação de defensivos agrícolas e 

irrigação; Noção de equipamentos de proteção individual e descarte de embalagem; 

Noção para o preparo de canteiros e a construção de estufas; Noção básica de 

adubação e cobertura vegetal no solo. 

 

BORRACHEIRO/FRENTISTA - Equipamentos, instrumentos, ferramentas e técnicas 

para alinhamento, montagem, desmontagem de pneus, reparos em câmaras de ar, 

protetores e pneus, calibragem e troca de pneus em equipamentos. Cuidados para 

evitar acidentes. Noções de primeiros socorros. 

 

COVEIRO - Exigências para sepultamento no município de Porto Belo. Preparação de 

sepulturas. Inumações e exumações. Noções de higiene e primeiros socorros. 

Medidas para prevenção de acidentes.  

 

MECÂNICO - Injeção eletrônica; mecânica carburada (carburadores em geral); 

motores: diesel, aspirado e turbinado; transmissão; suspensão; cambio e embreagem; 

freios: mecânico, ar e hidráulico; cabeçotes: diesel, gasolina e álcool; caixa de direção: 

mecânica e hidráulica; conhecimento em ferramentas mecânicas, hidráulica e de 

precisão. Lubrificação. Montagem e desmontagem de motores, caixa e diferencial. 

Solda.  

 

MOTORISTA, MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E OPERADOR DE 

MÁQUINAS – Lei 9.503/97 que instituiu o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e 

suas atualizações: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Dos Pedestres e 
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Condutores de veículos não Motorizados; Da sinalização da via, anexo II do CTB; Da 

engenharia de tráfego, Da Operação, Da Fiscalização e Do Policiamento Ostensivo de 

Trânsito; Dos Veículos, Da Segurança dos Veículos; Da Identificação do Veículo; Do 

Registro; Do Licenciamento; Da Condução de Escolares; Da Condução de Escolares; 

Da Habilitação; Das Infrações; Das Penalidades; Das Medidas Administrativas; Do 

Processo Administrativo; Dos Crimes de Trânsito;  DIREÇÃO DEFENSIVA: Condição  

Adversa, como evitar acidentes, situações de risco, estado físico e mental do condutor;  

Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: Sinalização do local 

do acidente, verificação das condições gerais da vítima, cuidados com a vítima ( o que 

não fazer); ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e 

Transporte de Acidentados; NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de 

Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Sistema de 

lubrificação; Sistema de Ignição; Sistema de alimentação; Sistema de Arrefecimento; 

Pneus e Chassi e Monobloco. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 

Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de 

Segurança; Painel de instrumentos.  

 

SERVENTE - Equipamentos e utensílios empregados na conservação e preparo dos 

alimentos. Noções de higiene. Estocagem, conservação e técnicas de preparação de 

alimentos. Cuidados no preparo da merenda escolar. Noções básicas de higiene e 

limpeza. Equipamentos, utensílios e ferramentas empregados na limpeza. 

Conhecimento dos equipamentos e utensílios de copa e cozinha. Noções de como 

preparar e servir café. Segurança no trabalho. Reciclagem de lixo, técnicas de 

higienização de ambientes, manuseio de produtos químicos. 

 

VIGIA – Noções de vigilância. Controle de portaria e de veículos. Segurança de 

pessoal, combate a incêndios e primeiros socorros. Equipamentos de telefonia e 

comunicação empregados na vigilância. Telefones de emergência da cidade de Porto 

Belo: SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. 

 


