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Anexo 2 – Provas e Programas. 
 

A) Cargos de Nível de Ensino Superior 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Superior: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da 
passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Temas Contemporâneos: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, 
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais 
acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação. 
 
Temas da Educação:  
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensino-
aprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político 
Pedagógico – concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e 
bases da educação nacional. Lei Orgânica do Município de Balneário Camboriú (Título II: Capítulo 
V, Seções I e III e Título V: Capítulo V). Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação 
Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. 
Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação e 
Psicologia da Educação. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas 
Transversais. Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. 
Educação Mediadora. Taxonomia de Bloom. 
 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Administrador Escolar 
Fundamentos teóricos, metodológicos e práticos da gestão; A escola como espaço de gestão 
democrática e participativa; Ética e educação: relações interpessoais no trabalho e liderança; 
Modelos de gestão no contexto escolar; Princípios de gestão de pessoas. O servidor público e 
suas particularidades; Recrutamento e seleção em organizações públicas; Sistema de informação 
de gestão de pessoas; Gestão de equipes; Comportamento humano nas organizações; Poder e 
cultura nas organizações públicas; Gestão de conflitos e negociação; Liderança e motivação de 
pessoas; Organização Pedagógica da Escola: Currículo, Planejamento e Avaliação PPP 
(normatização do PPP- Regimento Escolar); O planejamento - definição, como organizá-lo; planos 
de ensino; projeto; avaliação externa (Prova Brasil, IDEB, ENEM); Avaliação da aprendizagem. 
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Instrutor de Libras 
Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros 
fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos 
audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com 
intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de 
articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da 
Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética 
e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e 
regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e corporais 
na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e 
variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de 
Sinais – LIBRAS. 
 
Intérprete de Libras 
Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros 
fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos 
audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com 
intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de 
articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da 
Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética 
e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e 
regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e corporais 
na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e 
variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de 
Sinais – LIBRAS. 
 
Orientador Educacional 
A orientação educacional: evolução histórica e perspectivas. Abordagens da orientação 
educacional. Atuação do orientador educacional: áreas, atribuições e princípios éticos. Plano de 
orientação educacional. Organização do serviço de orientação educacional. Noções de orientação 
vocacional e profissional. Técnicas de medida e de avaliação em orientação educacional. As 
funções sociais da escola hoje. O projeto político pedagógico escolar. Os especialistas enquanto 
articuladores do projeto Político Pedagógico. O planejamento: concepções e metodologias. A 
avaliação escolar e institucional: concepções e desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. 
Os temas transversais na consolidação da proposta pedagógica. História da educação mundial. 
História da educação brasileira. História da educação de Santa Catarina. As tendências 
pedagógicas na educação. Legislação e educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O 
financiamento da educação. A organização escolar. [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor - PIII (Alfabetizador para 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) 
Didática e Metodologia do Ensino em Séries Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e 
escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infanto-juvenil no Brasil. 
Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, 
História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental em Séries Iniciais. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor Anos Iniciais - EJA - PIII 
As relações fundamentais do processo de trabalho docente: sujeito/objeto/construção de 
conhecimento; teoria/prática; conteúdo/forma; ensino/aprendizagem; educador/educando; 
educando/educando; Estratégias didático-pedagógicas para a EJA; O currículo de EJA: a proposta 
de ensino e aprendizagem. o registro e a avaliação da aprendizagem; A prática pedagógica 
escolar enquanto prática social ; A organização da dinâmica da prática pedagógica: o processo do 
planejamento e a formação continuada em grupo ; Concepções sobre alfabetização/EJA e suas 
respectivas metodologias ; Processo de construção da língua oral e escrita na alfabetização de 
jovens e adultos (como os alfabetizadores e alfabetizandos ensinam e aprendem); Metodologias 
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de formação de leitores e práticas sociais de leitura e linguagens multimídia; Função social da 
leitura e da escrita da matemática e outros campos do conhecimento; As relações 
sociedade/educação/escola/trabalho. 
 
Professor Apoio Pedagógico Especial - PIII 
As especificidades do campo da pedagogia e o trabalho em equipes interdisciplinares. Educação 
Especial no Brasil: da segregação à inclusão. Política Nacional de Educação Inclusiva. Política de 
Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico. Identificação de necessidades educacionais 
especiais. Conceituação e caracterização do Transtorno Global do Desenvolvimento. Aspectos 
importantes do Transtorno Global do Desenvolvimento para a educação escolar. A formação e a 
aprendizagem da criança com Transtorno Global do Desenvolvimento. A escolarização da criança 
com Transtorno Global do desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais: implantação e 
funcionamento. A deficiência Intelectual na humanidade. Concepções sobre a deficiência 
intelectual. A escola comum diante da deficiência intelectual. A prática pedagógica na 
escolarização do aluno com deficiência intelectual: Currículo e Avaliação Pedagógica. Práticas de 
leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual. Possibilidades do ensino colaborativo no 
processo de inclusão escolar do aluno com deficiência mental. Interação e mediação pedagógica. 
Deficiência Física/Neuromotora no contexto do processo de ensino-aprendizagem: conceitos e 
características. O trabalho no espaço escolar: da identificação às alternativas de ensino. 
Adequações de recursos e modalidades de Tecnologia Assistiva /DF e DV. Atendimento 
educacional especializado para os alunos DF e DV. Educação de deficientes auditivos e surdos: 
Conceituação e caracterização. Os órgãos do aparelho auditivo e seu funcionamento. Etiologia e 
prevenção da surdez. O papel da família frente à surdez. A inclusão de alunos surdos no Ensino 
Comum. O surdo e a história da sua educação. A Língua Brasileira de Sinais. Recursos 
Tecnológicos na Educação do aluno surdo. Características comportamentais do Superdotado e 
suas implicações no contexto Pedagógico. O processo de aprendizagem para o aluno com Altas 
Habilidades. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Professor Arte - PIII 
Metodologia do Ensino de Arte. História e metodologia do ensino da arte. Arte e a educação. O 
ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade - temas 
transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. 
Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das 
formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. A arte na 
educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense e nacional. 
Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo 
artístico na educação escolar. Arte e história. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor Auxiliar de Educação Infantil - PIII 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção do Educar na escola. 
Concepção de cuidar na educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar. Necessidades e 
características de crianças de 0 a 6 anos. Conceitos de Creche, Educação Infantil e escola e sua 
relação com a família. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da 
autonomia. Funções e papeis das instituições de Educação Infantil para cada etapa dos 0 aos 6 
anos. A educação infantil e o preparo para o ingresso no ensino fundamental. A Educação Infantil 
e o processo de alfabetização. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Ciências - PIII 
A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. Ensino de Ciências no Brasil. O 
currículo das Ciências no Ensino Fundamental. O Método Científico e suas Aplicações. Conceitos 
primitivos e unificadores. Metodologia do ensino de Ciências. Temas atuais: Bioética, Engenharia 
Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem, efeito estufa, chuva 
ácida, camada de ozônio e Fontes alternativas de energia. Ecologia: Ecossistemas, Fatores 
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Abióticos e bióticos, cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos 
Biogeoquímicos; Biosfera – Principais biomas terrestres e Poluição. Ser humano e a saúde: 
Profilaxia das Doenças Infectocontagiosas e Sexualmente Transmissíveis. Sexualidade e sexo. 
Teorias sobre a origem da Vida. Teorias da Evolução. Níveis de organização e propriedades dos 
seres vivos. Os Reinos dos seres vivos. Características dos seres vivos. Botânica: Classificação, 
importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e vertebrados. 
Desenvolvimento histórico da Química. Evolução dos modelos atômicos. Bomba Atômica. Bomba 
de Hidrogênio. Teoria da Relatividade. Teoria Quântica. Guerra Química e Bacteriológica. Física 
do cotidiano. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Professor de Educação Física - PIII 
Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da Educação Física no ensino 
fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A Educação 
Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento e 
metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade 
rítmica e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. 
Avaliação em seus diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. 
Biomecânica das técnicas esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o 
esporte como exercício de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do 
professor de Educação Física. Lesões e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do 
crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de Santa Catarina sobre 
Educação Física. Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física. [Observação: Poderá 
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Educação Infantil - PIII 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção do Educar na escola. 
Concepção de cuidar na educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar. Necessidades e 
características de crianças de 0 a 6 anos. Conceitos de Creche, Educação Infantil e escola e sua 
relação com a família. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da 
autonomia. Funções e papeis das instituições de Educação Infantil para cada etapa dos 0 aos 6 
anos. A educação infantil e o preparo para o ingresso no ensino fundamental. A Educação Infantil 
e o processo de alfabetização. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Ensino Religioso - PIII 
Metodologia do Ensino de Ciências da Religião. Manifestações culturais. Religião e religiosidade. 
Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e 
espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de 
Educação Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Professor de Geografia - PIII 
Metodologia do Ensino de Geografia. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, 
movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: 
linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários 
e LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e 
interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da 
litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o 
funcionamento integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, 
econômicos e políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; 
recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações 
socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e Catarinense: Localização e 
situação. O ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: 
geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente 
humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; 
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regionalização, urbanização e metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção 
e gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, 
funcionamento integrado dos ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural 
e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução 
e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, 
agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: 
ocupação, exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade 
ambiental e ações mitigadoras. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre 
os temas propostos]. 
 
Professor de História - PIII 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, 
crenças, arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas 
primitivas do Brasil; As populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da 
Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura 
econômica, social e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura 
econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; 
Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa Medieval: 
transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: 
renascimento urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as 
transformações socioculturais, política, econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e 
comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contrarreforma; O 
Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O sistema colonial: o pacto colonial, 
suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil Colonial: A economia 
açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o escravismo 
colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: 
Primeiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; 
Confederação do Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do 
Paraguai; Transição do trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento 
republicano e a Proclamação da República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): 
características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado 
Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 1945 aos tempos atuais: 
transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A época contemporânea: 
consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a nova corrida 
colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e sua 
repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e 
a nova ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de 
Santa Catarina e do município de Itajaí (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; 
Economia; Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Laboratório de Informática - PIII 
Downloads de programas, músicas, filmes, fotos e arquivos da Internet. Tratamento de imagens 
para transmissão via internet. Técnicas de Captura de elementos da tela. Compactação e 
descompactação de arquivos para transferência via Internet - WinZip/WinRar. Teclas especiais do 
teclado. Organização de programas, músicas e outros em pastas do Windows. Etiqueta NET. 
Noções básicas de Processamento de Dados – IPD. Acessórios do Windows: Paint - Calculadora 
- Bloco de Notas. Microsoft WordPad. Edição de Textos, funcionalidades. Microsoft Word. 
Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Conceitos de Arte e Design (Adobe Photoshop, Adobe 
CorelDRAW). Conceitos de Comunicação Visual (Diagramação, Adobe InDesign). Conceitos 
básicos para a produção de Animações (Storyboard, Adobe Flash). Processo de Publicação de 
Sites: WebPage, HomePage, WebSite, Loja Virtual, Hyperlink, Browser, Hospedagem, Domínio, 
Provedor, Registro, Subdomínio). Formas gratuitas de Inclusão na Internet, URLs e subdomínios. 
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Navegabilidade, Usabilidade e Acessibilidade. 
 
Professor de Língua Espanhola - PIII 
Interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos: Determinantes do nome: artigos (definidos e 
contrações, indefinidos), possessivos, demonstrativos, numerais, indefinidos, relativos, 
interrogativos, exclamativos. Substantivos: gênero, número, grau. Adjetivos: gênero, número, 
grau. Pronomes: pessoais (sujeitos e complementos), possessivos, demonstrativos, relativos, 
indefinidos, interrogativos e exclamativos. Verbos: auxiliares, regulares, irregulares (de 
irregularidade comum e própria), impessoais e pronominais, forma passiva, perífrases verbais. 
Advérbios e locuções adverbiais. Preposições e locuções prepositivas. Conjunções: coordenativas 
e subordinativas. Acentuação. Sinônimos e Antônimos. Divergências entre o português e o 
espanhol: heterográficos, heteroprosódicos (heterofônicos ou heterotônicos), heterogenéricos, 
heterossemânticos, biléxicos. Oração e seus elementos. Período simples e período composto: 
coordenação e subordinação. 
 
Professor de Língua Inglesa - PIII 
Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino de língua inglesa no Brasil. A história, 
objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa no Brasil. 
A língua como forma de interação. A língua como perspectiva histórico-cultural. 
Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino 
das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental: 
estratégias de leitura. Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Língua Portuguesa - PIII 
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Noções históricas da língua portuguesa: origem e 
expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. Comunicação: elementos. 
Linguagem: tipos de linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conhecimentos linguísticos: 
linguística, psicolinguística e sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa. Fonética e 
fonologia: fonema e letra, classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros 
vocálicos e consonantais, dígrafos. Ortografia: regularidade e irregularidade. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Morfologia: classes de palavras (flexão e emprego). Sintaxe: frase, oração, período, 
termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de linguagem. Gêneros textuais. Leitura: 
interpretação de texto. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos]. 
 
Professor de Matemática - PIII 
A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber, ensinar e aprender. O 
currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da Matemática com regras e 
significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A história da 
Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e 
composta, porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números 
naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais (identificação, propriedades e operações), números 
decimais, potência de 10, cálculo com radicais. Campos Algébricos: expressões algébricas, 
polinômios, produtos notáveis, equações e inequações do 1º e 2º graus, sistemas de equações 
com duas variáveis, equações fracionárias do 1º grau. Campos Geométricos: sistemas de 
medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações, ângulos 
complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de 
Pitágoras. Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e 
quadriláteros). Relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas de um triângulo 
qualquer. Circunferência. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos]. 
 
Professor de Música - PIII 
Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de tons 
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inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos. Transposição. 
Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano). 
Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de 
conjuntos. Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e dominantes com 
7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais (sonata, 
rondó, ABA, tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de 
conjuntos). História da Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. 
Período Barroco - música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico - sonata, ópera e 
sinfonia. Período Romântico - lied, ópera e música instrumental. Século XX - impressionismo, 
expressionismo, música dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da 
Música Brasileira. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Supervisor Educacional 
O homem enquanto sujeito social. A sociedade capitalista: relações de produção. A educação 
enquanto processo de humanização. O conhecimento numa perspectiva de totalidade. A produção 
material da escola pública contemporânea. As funções sociais da escola hoje. O projeto político 
pedagógico escolar. Os especialistas enquanto articuladores do projeto Político Pedagógico. O 
planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e institucional: concepções e 
desdobramentos pedagógicos. O currículo escolar. Os temas transversais na consolidação da 
proposta pedagógica. História da educação mundial. História da educação brasileira. História da 
educação de Santa Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Legislação e educação. 
Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da educação. A organização escolar. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
 

B) Cargos de Nível de Ensino Médio 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Médio: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da 
passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Temas Contemporâneos: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, 
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais 
acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação. 
 
Temas da Educação:  
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensino-
aprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político 
Pedagógico – concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e 
bases da educação nacional. Lei Orgânica do Município de Balneário Camboriú (Título II: Capítulo 
V, Seções I e III e Título V: Capítulo V). Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação 
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Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. 
Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação e 
Psicologia da Educação.  
 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Instrutor de Libras 
Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros 
fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos 
audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com 
intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de 
articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da 
Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética 
e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e 
regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e corporais 
na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e 
variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de 
Sinais – LIBRAS. 
 
Professor Artes - PI 
Metodologia do Ensino de Arte. História e metodologia do ensino da arte. Arte e a educação. O 
ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade - temas 
transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. 
Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das 
formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. A arte na 
educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense e nacional. 
Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo 
artístico na educação escolar. Arte e história. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor Auxiliar de Apoio em Educação Especial 
Educação Especial: conceitos e definições. O aluno de necessidades especiais. Estrutura e 
Funcionamento da Educação Especial. Modalidades de Atendimento na Educação Especial. Salas 
de Recurso. Centro de Atendimento Especializado. Instituições Especializadas. Deficiência 
Mental. Deficiência Visual. Surdez. Deficiência Física. Superdotação/Altas Habilidades. Condutas 
típicas. Educação Inclusiva. A Escola de qualidade para todos. 
 
Professor Auxiliar de Educação Infantil - PI 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção do Educar na escola. 
Concepção de cuidar na educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar. Necessidades e 
características de crianças de 0 a 6 anos. Conceitos de Creche, Educação Infantil e escola e sua 
relação com a família. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da 
autonomia. Funções e papeis das instituições de Educação Infantil para cada etapa dos 0 aos 6 
anos. A educação infantil e o preparo para o ingresso no ensino fundamental. A Educação Infantil 
e o processo de alfabetização. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Capoeira 
Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, 
lazer e recreação); Crescimento e Desenvolvimento Corporal; Primeiros Socorros; Organização de 
Eventos; As lutas e a Educação Física. Artes marciais: conceitos, história e princípios filosóficos. 
Esportes de combate. A Educação Física Escolar e as lutas. O professor de Educação Física 
Escolar e o Instrutor de Lutas. Legislação e Lutas. Capoeira: Termos técnicos, Regras, 
Regulamentos, Competições, Golpes. 
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Professor de Dança 
Educação e Pedagogia da Dança; Diversidade Cultural, Educacional e Estética; Improvisação e 
Composição Coreográfica; Técnicas e Criatividade em Dança; Diálogos entre Dança e outras 
Linguagens, Novas Tecnologias e as Diversas Manifestações Artísticas e Culturais; História, 
Filosofia, Cultura e Cinesiologia em suas Interfaces com a Dança 
 
Professor de Desenho 
Construção, expressão e comunicação em artes visuais articulando a percepção, a imaginação, a 
memória, a sensibilidade e a reflexão. Expressão de ideias, emoções e sensações por meio das 
artes visuais. Conhecimento e apreciação de objetos, imagens, concepções artísticas estéticas – 
na sua dimensão material e de significação – criados por produtores de distintos grupos étnicos 
em diferentes tempos e espaços físicos e virtuais. A pesquisa e a leitura da estrutura da 
linguagem visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, 
textura, luz, planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade...; Expressão e Comunicação na 
prática dos alunos em artes visuais; As Artes Visuais como objeto de apreciação significativa; As 
Artes Visuais como produto cultural e histórico; A pesquisa e a leitura da estrutura da linguagem 
visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, textura, luz, 
planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade. 
 
Professor de Ensino Religioso - PI 
Metodologia do Ensino de Ciências da Religião. Manifestações culturais. Religião e religiosidade. 
Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e 
espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de 
Educação Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Professor de Escultura 
Construção, expressão e comunicação em artes visuais articulando a percepção, a imaginação, a 
memória, a sensibilidade e a reflexão. Expressão de ideias, emoções e sensações por meio das 
artes visuais. Conhecimento e apreciação de objetos, imagens, concepções artísticas estéticas – 
na sua dimensão material e de significação – criados por produtores de distintos grupos étnicos 
em diferentes tempos e espaços físicos e virtuais. A pesquisa e a leitura da estrutura da 
linguagem visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, 
textura, luz, planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade...; Expressão e Comunicação na 
prática dos alunos em artes visuais; As Artes Visuais como objeto de apreciação significativa; As 
Artes Visuais como produto cultural e histórico; A pesquisa e a leitura da estrutura da linguagem 
visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, textura, luz, 
planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade. 
 
Professor de Fanfarra 
Didáticas e Métodos de Educação Musical; Folclore Musical; Linguagem e Estruturação Musical 
(Análise, Harmonia e Contraponto); Percepção Musical; História da Música Universal e Brasileira; 
Estética e Filosofia da Música; Prática de Grupos Vocais e Instrumentais; Estudo Técnico de 
Instrumento, Literatura e Repertório Específico; Interpretação (escolas e estilos); Prevenção de 
Lesões Causadas por Esforço Repetido e Disfunções de Postura. 
 
Professor de Geografia - PI 
Metodologia do Ensino de Geografia. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, 
movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: 
linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários 
e LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e 
interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da 
litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o 
funcionamento integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, 
econômicos e políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; 
recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações 
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socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e Catarinense: Localização e 
situação. O ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: 
geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente 
humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; 
regionalização, urbanização e metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção 
e gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, 
funcionamento integrado dos ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural 
e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução 
e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, 
agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: 
ocupação, exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade 
ambiental e ações mitigadoras. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre 
os temas propostos]. 
 
Professor de Ginástica Rítmica 
Ginástica Rítmica: Regras; Movimentos frequentes; Aparelhos; Técnicas; Pontuação; História; 
Competição desportiva. Expressões corporais pessoais através do trinômio: música, técnica 
corporal e técnica artística. 
 
Professor de História - PI 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, 
crenças, arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas 
primitivas do Brasil; As populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da 
Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura 
econômica, social e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura 
econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; 
Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa Medieval: 
transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: 
renascimento urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as 
transformações socioculturais, política, econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e 
comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contrarreforma; O 
Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O sistema colonial: o pacto colonial, 
suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil Colonial: A economia 
açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o escravismo 
colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: 
Primeiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; 
Confederação do Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do 
Paraguai; Transição do trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento 
republicano e a Proclamação da República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): 
características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado 
Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 1945 aos tempos atuais: 
transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A época contemporânea: 
consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a nova corrida 
colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e sua 
repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e 
a nova ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de 
Santa Catarina e do município de Itajaí (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; 
Economia; Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Laboratório de Informática - PI 
Downloads de programas, músicas, filmes, fotos e arquivos da Internet. Tratamento de imagens 
para transmissão via internet. Técnicas de Captura de elementos da tela. Compactação e 
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descompactação de arquivos para transferência via Internet - WinZip/WinRar. Teclas especiais do 
teclado. Organização de programas, músicas e outros em pastas do Windows. Etiqueta NET. 
Noções básicas de Processamento de Dados – IPD. Acessórios do Windows: Paint - Calculadora 
- Bloco de Notas. Microsoft WordPad. Edição de Textos, funcionalidades. Microsoft Word. 
Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Conceitos de Arte e Design (Adobe Photoshop, Adobe 
CorelDRAW). Conceitos de Comunicação Visual (Diagramação, Adobe InDesign). Conceitos 
básicos para a produção de Animações (Storyboard, Adobe Flash). Processo de Publicação de 
Sites: WebPage, HomePage, WebSite, Loja Virtual, Hyperlink, Browser, Hospedagem, Domínio, 
Provedor, Registro, Subdomínio). Formas gratuitas de Inclusão na Internet, URLs e subdomínios. 
Navegabilidade, Usabilidade e Acessibilidade. 
 
Professor de Língua Inglesa - PI 
Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino de língua inglesa no Brasil. A história, 
objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa no Brasil. 
A língua como forma de interação. A língua como perspectiva histórico-cultural. 
Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino 
das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental: 
estratégias de leitura. Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Matemática - PI 
A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber, ensinar e aprender. O 
currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da Matemática com regras e 
significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A história da 
Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e 
composta, porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números 
naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais (identificação, propriedades e operações), números 
decimais, potência de 10, cálculo com radicais. Campos Algébricos: expressões algébricas, 
polinômios, produtos notáveis, equações e inequações do 1º e 2º graus, sistemas de equações 
com duas variáveis, equações fracionárias do 1º grau. Campos Geométricos: sistemas de 
medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações, ângulos 
complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de 
Pitágoras. Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e 
quadriláteros). Relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas de um triângulo 
qualquer. Circunferência. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos]. 
 
Professor de Música - PI 
Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de tons 
inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos. Transposição. 
Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano). 
Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de 
conjuntos. Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e dominantes com 
7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais (sonata, 
rondó, ABA, tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de 
conjuntos). História da Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. 
Período Barroco - música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico - sonata, ópera e 
sinfonia. Período Romântico - lied, ópera e música instrumental. Século XX - impressionismo, 
expressionismo, música dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da 
Música Brasileira. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. 
 
Professor de Pintura 
Construção, expressão e comunicação em artes visuais articulando a percepção, a imaginação, a 
memória, a sensibilidade e a reflexão. Expressão de ideias, emoções e sensações por meio das 
artes visuais. Conhecimento e apreciação de objetos, imagens, concepções artísticas estéticas – 
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na sua dimensão material e de significação – criados por produtores de distintos grupos étnicos 
em diferentes tempos e espaços físicos e virtuais. A pesquisa e a leitura da estrutura da 
linguagem visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, 
textura, luz, planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade...; Expressão e Comunicação na 
prática dos alunos em artes visuais; As Artes Visuais como objeto de apreciação significativa; As 
Artes Visuais como produto cultural e histórico; A pesquisa e a leitura da estrutura da linguagem 
visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, textura, luz, 
planos, espaços, equilíbrio, ritmo, profundidade. 
 
Professor de Teatro 
O teatro e suas dimensões: artística, estética, histórica, social e antropológica; Diferentes 
momentos da História do Teatro, os aspectos estéticos predominantes, a tradição dos estilos e a 
presença dessa tradição na produção teatral contemporânea; Teatro: texto, cenário, figurino e 
recursos audiovisuais. Técnicas teatrais: expressões Corporais/faciais e dramatizações. Produção 
teatral. 
 
Professor de Xadrez 
Regras básicas do jogo de xadrez; tabuleiro; peças; movimentos e capturas; xeque e xeque-mate; 
movimentos especiais; empates. Princípios gerais durante o jogo. Expressões usadas no meio. 
Anotação Algébrica, abreviaturas e sinais convencionais. Ética no Xadrez e nas competições. 
Arbitragem. História do xadrez no Brasil e no mundo. 


