
ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PARA AS PROVAS ESCRITAS 

 
 

 

Cargo: Servente, Trabalhador Braçal, Agente de Saúde, Motorista, Vigia. 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto; 
classe das palavras; substantivo, adjetivo, artigo, utilização de consoantes e de 
vogais; flexão dos adjetivos e dos substantivos em gênero, grau e número; pontuação e 
acentuação gráfica; conjugação de verbos; regência nominal e verbal; concordância 
nominal e verbal; língua padrão ou norma culta; ortografia; morfologia; Semântica; 
Fonologia; emprego dos pronomes; emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e vícios da 
linguagem; regras gramaticais. Os conteúdos relacionados à 
Língua Portuguesa, assim como os demais, seguirão as normas Decreto Federal nº 6.583, 
de 29 de setembro de 2008 (que Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990). 
 
MATEMÁTICA: Raciocínio lógico em regras de três, simples; operações básicas – 
adição, subtração, multiplicação e divisão; cálculos simples diversos; Equações de 1º 
grau; cálculo de juros simples; Razão e Proporção; Sistema métrico 
decimal; Porcentagem; Sistema Monetário Brasileiro; Expressão Algébrica; progressão 
aritmética e geométrica; cálculo de áreas e volumes, problemas e 
operações que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos, 

administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município de Bom 
Retiro/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, do País e em nível 
global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do 
Estado de Santa Catarina e do Município de Bom Retiro/SC, segundo os respectivos 
cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 
mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, 
geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre 
meio ambiente, aquecimento global, mudanças climáticas, geração e fontes de energia, 
inclusive fontes alternativas.  
Atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e 
mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos 
cargos em seleção.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 
Servente: Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no 

ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, pratica de 
atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer 
na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. EPIs 
Equipamentos de proteção individual, importância, quando devem ser usados. 
Cuidados no manuseio de energia elétrica. O que fazer no caso de um acidente: 
engasgos, queimaduras, choque elétrico, atropelamento. Vestimentas adequadas 
para preparar e servir alimentos. Importância da alimentação saudável. Alimentos 
saudáveis. Cuidados de higiene pessoal. Cuidados de limpeza e conservação de 
talheres, utensílios, vasilhames, bancada de trabalho e fogão onde são preparados 
os alimentos. Cuidados para evitar a contaminação dos alimentos. Técnicas de 
congelamento e descongelamento. Preparação de salada de frutas, mingaus, sucos, 
arroz, feijão, macarrão, carnes, peixes e ovos. Estocagem de alimentos perecíveis e 



não perecíveis. Técnicas, equipamentos, utensílios e materiais empregados na 
limpeza de roupas, banheiros, cozinhas, refeitórios. Estocagem de alimentos e 
produtos de limpeza. Noções de como preparar e servir chá, café e achocolatados. 
Separação e descarte do lixo. 
 
Trabalhador Braçal: Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações 
humanas no trabalho. Conservação dos instrumentos de trabalho. Noções de limpeza 
e higiene; Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, 
tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de 
gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com materiais de limpeza e higiene, detergente, 
desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos apropriados para 
limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Limpeza interna e externa 
de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios; 
Vigilância de patrimônio; Prevenção de acidentes; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que 
devemos ter com o meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição. 
Saneamento básico. Equipamentos de Proteção Individual. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais 
- Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Lei Orgânica do Município. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

Agente de Saúde: Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 
8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Lei Federal n.º 11.350/2006 e alterações posteriores 
(Regulamenta o § 5 o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de 
pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, 
de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências). Programa Estratégia Saúde da 
Família – ESF. Sistemas Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). 
Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da criança, 
adolescente, adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: vetores, 
vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O Agente comunitário inserido 
nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, 
DST/AIDS. Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, Meningite. Conceito, noções 
e controle de surtos, endemia, epidemia e pandemia. Atenção a saúde da mulher, da 
criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de 
biossegurança. Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
profissionais. 

Motorista: Direção defensiva; operação e direção de automóveis, utilitários, 
especialmente nos serviços de transporte de autoridades e serviços auxiliares 
e de apoio às atividades administrativas, educacionais, de saúde e outras 
precípuas da Administração Municipal; conhecimento básico de regras de 
trânsito, segundo o Código Nacional de Trânsito, (incluindo habilitação, 



sinalização viária, infrações de trânsito, dentre outras aplicáveis aos motoristas 
de automóveis e utilitários); manutenção básica e preventiva de veículos; 
conhecimentos básicos de mecânica; conhecimentos básicos de 
funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização; execução de serviços 
de infraestrutura agrícola; conhecimentos sobre Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); 
sistemas de freios: feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: 
molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 
motores a explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, 
ignição);sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de 
refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e 
lubrificação); procedimentos; relacionamento com os munícipes; 
conhecimentos sobre equipamentos e acessórios de uso obrigatório; 
conhecimentos sobre motorização, sistemas hidráulicos, elétricos e mecânicos; 
conhecimentos sobre normas técnicas e de segurança aplicáveis 
ao exercício das atribuições do cargo, inclusive acerca dos equipamentos de proteção 
individual (EPI); direção defensiva; conhecimentos sobre o uso correto, manutenção 
e durabilidade dos pneus e outros produtos pneumáticos; noções de mecânica e 
motorização; conhecimentos básicos sobre primeiros-socorros no trânsito; 
conhecimentos elementares pertinentes às responsabilidades e 
deveres do servidor público municipal; conhecimentos sobre o relacionamento 
dos servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; 
conhecimentos sobre regras estatutárias aplicáveis aos servidores públicos 
municipais. Atribuições do cargo. 

Vigia: Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente 
sobre serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e 
imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das formas 
de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, 
inclusive do patrimônio, histórico e cultural e das formas de comunicação das 
tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas, outros e outros 
acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos 
necessários ao exercício das atribuições do cargo, bem como sua manutenção 
e conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de pessoas 
e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de 
anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho; 
conhecimento das responsabilidades e deveres dos servidores públicos 
municipais; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores 
da Administração Municipal com as autoridades, dirigentes superiores, 
servidores municipais, com outras autoridades municipais, com os munícipes; 
conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das 
atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes 
às características e à especificidade do cargo. Lei Orgânica e estatuto dos 
servidores. 

Cargo: Monitor de Creche, Técnico de Enfermagem, Técnico em enfermagem 
socorrista (SAMU), Dentista, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Professor Ensino 
Fundamental, Professor Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor 
de Artes, Professor de Sala do AEE, Profissional de Enfermagem. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, a 
Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, palavra ou 
texto; Substantivo; Classificação do substantivo; Letra e fonema; Flexões do substantivo; 
Determinantes do substantivo; Família de palavras Pronomes: definição; Pronomes 
substantivos e adjetivos; Pronomes pessoais e de tratamento; Sílaba tônica ; Acentuação 



das proparoxítonas; Adjetivo; Classificação do adjetivo; Flexões do adjetivo; Posição do 
adjetivo; Artigo e numeral; Funções do artigo definido; Flexões 
do artigo; Classificação do numeral; Concordância nominal; Separação de sílabas; 
Verbo: flexão e concordância; Verbo: modo subjuntivo; Verbo: modo imperativo; 
Acentuação das oxítonas e paroxítonas; Verbo: modos e tempos; Formas nominais; 
Tempos do indicativo; Advérbio e locução adverbial; Preposição e conjunção; 
Elementos de ligação: preposição e conjunção Interjeição; Acentuação dos 
monossílabos tônicos; Da morfologia à sintaxe; Frase, oração e período; Sujeito e 
predicado; Homonímia; Tipos de sujeito; Concordância verbal; Palavras parônimas; 
Verbos de ligação; Predicativos; Classificação do predicado; Adjunto adnominal; 
Adjunto adverbial; Aposto e vocativo; Figuras de linguagem; de palavras; Colocação 
pronominal; Regência verbal; Regência nominal; Redundância; estrutura das 
palavras; formação das palavras; pontuação e acentuação gráfica; classificação e 
conjugação de verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância 
nominal e verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; 
uso e emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes 
e vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; 
significado de palavras e expressões; Ortografia; Semântica; Fonologia; Literatura: 
períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários outros 
conhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA: Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 
1º e de 2º grau; cálculo de juros simples e juros compostos; razão e proporção; resolução 
de problemas; progressão aritmética e geométrica; análise combinatória;  
Operação com frações; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Matrizes 
e Determinantes; Polinômios; Funções Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e 
fatoração; Probabilidade; Grandezas Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos 
Notáveis; Números Complexos; Logaritmos; Razão e Proporção; medidas: de valor, 
de tempo, de área e de volume; orientação espacial e temporal; problemas e 
operações matemáticas que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. Números: 
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, 
conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e 
funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica 
no plano; Grandezas; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, 
ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, 
razão, proporção, interpretação e construção de tabelas 
e gráficos; raciocínio lógico; noções de probabilidade; Polinômios; Produtos notáveis; 
Fatoração; Potencia; Raízes. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos, 
administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município de 
Bom Retiro/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, do País e 
em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do 
Estado de Santa Catarina e do Município de Bom Retiro/SC, segundo os respectivos 
cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 
mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, 
geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre 
meio ambiente, aquecimento global. Conhecimentos relacionados ao meio ambiente, 
mudanças climáticas, geração e fontes de energia, inclusive fontes alternativas. 
Atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e 
mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos 
cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio ambiente, 
mudanças e outros fenômenos climáticos. 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
Monitor de Creche: Recreação. Prática e atividades pedagógicas. Problemas de 

Aprendizagem: Fatores Físicos, Psíquicos e Sociais. Conhecimentos inerentes à 
função. Higiene e limpeza de crianças em creches. Segurança alimentar e noções de 
valor nutricional da alimentação para crianças. Desenvolvimento da Criança. 
Importância da Arte e brincadeiras na Educação Infantil. Qualidade de vida. 
Relacionamento humano. Meio ambiente. Atribuições do cargo. 
 
Técnico de Enfermagem: Lei n.º 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências). Fundamentos de enfermagem: 
anatomia, fisiologia, semiologia; procedimentos e técnicas. Relações interpessoais no 
trabalho em saúde e em equipe. Assistência de enfermagem em Centro-Cirúrgico e 
atuação em Central de Material: montagem da sala cirúrgica; controle de material; 
conceitos e técnicas de desinfecção e esterilização; paramentação e assepsia cirúrgica. 
Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em Unidade de Terapia 
Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de 
enfermagem. Assistência de enfermagem na urgência e emergência: suporte básico de 
vida, métodos e técnicas de atendimento préhospitalar. Assistência de Enfermagem em 
Saúde Mental. Enfermagem materno infantil. Assistência de enfermagem ao pré-natal, 
puerpério e aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Vacinação. 
Programas de atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do 
idoso. Processo de enfermagem no trabalho em equipe: atuação do técnico de 
enfermagem na coleta de dados, diagnóstico da situação de saúde, planejamento, 
implementação e anotações de enfermagem. Enfermagem em saúde pública. 
Atendimento à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e 
doenças sexualmente transmissíveis. Noções de epidemiologia, prevenção e controle 
de infecções em serviços de saúde e na comunidade: doenças transmissíveis, doenças 
de notificação compulsória, doenças preveníveis por vacinas, orientações aos pacientes 
e familiares nos casos de doenças contagiosas. Esquema básico de imunização do 
Distrito Federal e noções da Política Nacional de Humanização. Rede de frios, 
conservação e manipulação das vacinas. Medidas gerais de precauções universais 
(biossegurança). Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos. Lavagem das mãos e 
utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Manuseio e separação dos 
resíduos dos serviços de saúde. Farmacologia aplicada à enfermagem: princípios 
básicos de farmacologia; cálculos, diluições e interações medicamentosas. Noções 
básicas de enfermagem aplicadas à realização de exames e à coleta de materiais. 
Noções de nutrição e dietética. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
Técnico em enfermagem socorrista (SAMU): Lei n.º 8.080/90 (Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências). Lei n.º 7.498/86 
(Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras 
providências). Fundamentos de enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia; 
procedimentos e técnicas. Relações interpessoais no trabalho em saúde e em equipe. 
Atuação em Central de Material: controle de material; conceitos e técnicas de 
desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem em Clínica MédicoCirúrgica e 
em Unidade de Terapia Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, 
diagnóstico e assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem na urgência e 
emergência: suporte básico de vida, métodos e técnicas de atendimento préhospitalar. 
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. Enfermagem materno infantil. 



Assistência de enfermagem ao pré-natal, puerpério. Processo de enfermagem no 
trabalho em equipe: atuação do técnico de enfermagem na coleta de dados, diagnóstico 
da situação de saúde, planejamento, implementação e anotações de enfermagem. 
Enfermagem em saúde pública. Assistência à pessoa com hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, 
hanseníase, tuberculose, dengue e doenças sexualmente transmissíveis. Noções de 
epidemiologia, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na 
comunidade: doenças transmissíveis, doenças de notificação compulsória, doenças 
preveníveis por vacinas, orientações aos pacientes e familiares nos casos de doenças 
contagiosas. Esquema básico de imunização. Rede de frios, conservação e 
manipulação das vacinas. Medidas gerais de precauções universais (biossegurança). 
Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos. Lavagem das mãos e utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPIs). Manuseio e separação dos resíduos dos 
serviços de saúde. Farmacologia aplicada à enfermagem: princípios básicos de 
farmacologia; cálculos, diluições e interações medicamentosas. Noções básicas de 
enfermagem aplicadas à realização de exames e à coleta de materiais. Noções de 
nutrição e dietética. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades profissionais. 
 
Dentista: Conhecimentos técnicos pertinentes à saúde bucal, especialmente para as 

ações preventivas e educacionais; conhecimento de técnicas próprias da profissão; 
conhecimentos de normas de saúde pública, normas regulamentadoras da profissão, 
normas de saúde bucal, segundo as normas operacionais de saúde, expedidas pelo 
Ministério da Saúde e pelo Sistema Único de Saúde – SUS; conhecimentos básicos 
inerentes à Estratégia de Saúde da Família – PSF e do Programa de Saúde Bucal – 
PSB, nos quais estão insertas as ações de saúde bucal, segundo diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde; normas aplicáveis às ações e serviços 
públicos de saúde, notadamente as disposições da Portaria nº 648, de 28 de março 
de 2006 – Política Nacional de Atenção Básica (do Ministério da Saúde) e a Portaria 
nº 2.048, de 3 de setembro de 2009 – Regulamento do Sistema Único de Saúde – 
SUS (também do Ministério da Saúde); conhecimentos de outras normas de saúde 
pública, especialmente as disposições próprias da Lei Orgânica do Município, normas 
constitucionais (art. 196 a 200) e noutras normas legais (Lei Federal nº 8.080/90 e Lei 
Federal nº 8.142/90); Código de Ética profissional; normas do Conselho Federal e 
Regional de Odontologia; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação; 
conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de 
trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, 
com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores 
públicos municipais. 
Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: SUS-princípios e diretrizes, e controle social. Indicadores de saúde. Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Política Nacional da Atenção 
Básica, Política Nacional de Promoção da Saúde. Saúde Pública. Patologia e 
Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia 
Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e 
Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese 
Dentária. Procedimentos Clínico-Integrados. Ética Profissional. 
 
Fisioterapeuta: Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: SUS-princípios e diretrizes, e controle social. Indicadores 
de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Política 
Nacional da Atenção Básica, Política Nacional de Promoção da Saúde. Saúde Pública. 
Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e 
sociais. Trabalho Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia nos processos incapacitantes 



no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônico-degenerativas. Fisioterapia em: 
Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, Queimados, 
Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Geriatria. 
 
Médico: Conhecimentos básicos relacionados à legislação aplicável às ações e 
serviços públicos de saúde: Constituição Federal, especialmente artigos 196 a 198, Lei 
Orgânica do Município (artigos relacionados à saúde), normas de saúde pública, 
emanadas por colegiados e relacionadas aos às ações e serviços públicos de saúde; 
conhecimentos das disposições da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – 
Política Nacional de Atenção Básica (do Ministério da Saúde); Sistema Único de Saúde. 
Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Conhecimentos inerentes à existência e operacionalização de programas de saúde 
pública executados pelos Municípios e instituídos e financiados, mesmo que 
parcialmente, pelo Ministério da Saúde, inclusive do Programa de Saúde da Família – 
PSF e outros programas próprios da atenção básica, cujas ações preponderantes sejam 
a prevenção e a orientação coletiva e individual; atribuições do cargo, segundo as 
normas da administração pública e do Conselho Federal e Regional de Medicina; 
campanhas de saúde pública; interpretação de sinais e sintomas; epidemiologia e 
vigilância sanitária; didática aplicada à medicina; conselho e fundo municipal de saúde; 
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças Hematológicas: 
anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e 
abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, 
tuberculose, sarcoidose, câncer de pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes 
vasculares cerebrais, comas, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, 
distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia, doença de Parkinson, demência e 
depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do esôfago, esofagites, 
úlcera péptica, câncer gástrico, pancreáticos e colônico, doença de Crohn, doenças 
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, 
apendicite, obstrução intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes 
mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação hiper 
e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, 
desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota, lúpus eritematoso sistêmico, 
artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre 
de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS. Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de 
chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, herpes, 
histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, 
rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação 
compulsória. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária. Emergências médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência 
respiratória aguda, choques, queimaduras, afogamentos, fraturas em geral, 
intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. Usos 
e abusos de substâncias psicoativas. Programa Nacional de Imunização.Sistema Único 
de Saúde – SUS; Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 



8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências; doenças transmissíveis; vacinas; saúde da 
mulher e do idoso; saúde infantil e acompanhamento materno-infantil; programas 
preventivos a cargo da saúde pública; participação comunitária e saúde preventiva; 
saneamento básico; alimentação e nutrição; ética profissional; conhecimentos 
elementares da legislação aplicada à saúde pública de competência dos Municípios, 
inclusive as disposições constitucionais e da Lei Orgânica do Município, acerca da 
saúde pública; portarias do Ministério da Saúde, relacionadas à atenção básica, seus 
programas e ações; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
 
Nutricionista: Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da 
Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, 
Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, 
Excreção, Classificação, Função e Recomendações; Dietoterapia nas diversas 
patologias: cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, 
diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica; Nutrição em obstetrícia e 
pediatria; Aleitamento materno e Alimentação complementar; Técnica Dietética: 
conceito, classificação e características; pré – preparo e preparo dos alimentos; 
Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, Coordenação 
e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição; Contaminação de Alimentos: 
Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes de Alimentos e 
Produtores de Toxinfecções; Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de 
Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos; Legislação 
Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da 
Qualidade; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Epidemiologia 
Nutricionaldeterminantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A; Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) – conceito, 
avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios nutricionais; Nutrição 
do escolar; Programa Bolsa Família; Promoção da Alimentação Saudável; Código de 
Ética; Humanização do atendimento; Nutrição do idoso; Constituição Federal no que diz 
respeito à saúde. Conhecimentos básicos de informática. Atualidades profissionais. 
Atribuições do cargo. 
Professor Ensino Fundamental: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. 
Plano Nacional de Educação – PNE. História da Educação. Gestão democrática e 
autonomia na organização do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes 
curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Currículo e 
cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. 
Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Visão 
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Ética no trabalho docente. Distúrbios, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. 
Bullying. O papel da avaliação no processo de aprendizagem na educação básica. 
Relações intra e interpessoais em sala de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no 
ensino da matemática nos Anos iniciais do ensino fundamental. Os conceitos de 
alfabetização e letramento. A prática educativa e as abordagens: liberais, construtivista, 
interacionista. Abordagens metodológicas e suas implicações pedagógicas. A formação 
do professor: saberes e fazeres necessários à formação docente. A prática pedagógica 



e seus elementos: do planejamento à avaliação. Currículo Escolar. Processos de Ensino 
Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O papel do profissional da educação. 
Políticas Educacionais. Formação do Professor. Compreensão e valorização da cultura 
escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Proposta Curricular de Santa Catarina. FUNDEB. Fundamentos e organização 
curricular. Pedagogia e Ciência. Filosofia da Educação. Produção de Texto. Literatura 
Infantil. Corporeidade. Sociologia da Educação. Psicologia da Educação. Fundamentos 
para a Coordenação Pedagógica. Educação e Multimeios. Teóricos da Educação 
(Pensadores da Educação). Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
Professor Educação Infantil: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano 
Nacional de Educação – PNE. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. 
Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. Projeto 
políticopedagógico. A educação básica no Brasil. Diretrizes curriculares para a educação 
Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Proposta Curricular de 
Santa Catarina. FUNDEB. Fundamentos e organização curricular. A organização do 
tempo e do espaço e a avaliação escolar. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas 
na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Distúrbios, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. 
Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Brinquedoteca. Bullying. 
Organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil; Pressupostos teóricos e 
metodológicos da Educação Infantil; Formação do professor de Educação Infantil; A 
Educação Infantil segundo o Referencial Curricular Nacional/RCNEI. O corpo como 
linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito de infância. Concepções de 
desenvolvimento e suas implicações. Fases do desenvolvimento e características 
psicológicas da criança e suas implicações. Organização do espaço e do tempo das 
experiências de aprendizagem na educação infantil. Possibilidades metodológicas para 
ação pedagógica nos diferentes contextos educativos. Currículo Escolar: 
interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: mediação 
professor/aluno, procedimentos metodológicos; Avaliação da aprendizagem na 
educação infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Desenvolvimento 
da linguagem oral, escrita; Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e 
a função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação 
infantil; O brincar no espaço educativo; Desenvolvimento Infantil. Planejamento 
docente. Rotina escolar. Políticas Educacionais. Formação do Professor. Pedagogia e 
Ciência. Filosofia da Educação. Produção de Texto. Literatura Infantil. Corporeidade. 
Sociologia da Educação. Psicologia da Educação. Fundamentos para a Coordenação 
Pedagógica. Educação e Multimeios. Teóricos da Educação (Pensadores da 
Educação). Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais. 
 
Professor de Educação Física: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A 
educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na 
escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física 
no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A 
relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista. As 
diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física 
escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação 



inclusiva na educação física. Competição, cooperação e transformação didático 
pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões biológicas aplicadas à 
Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; 
nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia 
do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, 
futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, técnicas e táticas, regras e 
penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos prédesportivos. Brincadeiras 
da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção 
corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; 
de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e 
rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da educação física. Código de 
Ética dos Profissionais de Educação Física. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades profissionais. 
 
Professor de Artes: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 
9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. 
A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As 
abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso 
das imagens no ensino das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A 
educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. 
Pressupostos metodológicos do ensino de música. Música e sociedade. A diversidade 
cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais. 
Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. Contextualização, fruição 
e o fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos 
metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como produto cultural e apreciação 
estética. Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na 
Educação Básica. Contribuições de: Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, 
Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e José Celso Martinez Correa. História da 
dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e 
históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular, folclórica, antiga e 
contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem 
seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Principais artistas 
plásticos da história. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 
Professor de Sala do AEE: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 
Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano 
Nacional de Educação – PNE. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Proposta 
Curricular de Santa Catarina. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. 
Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva 
crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do 
trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação 
básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da 
educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o 
ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da prática de 
ensino: processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. 
A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a 
interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. 
Tendências pedagógicas na prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: 
conceito, correntes teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do 
processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Distúrbios, transtornos e 
dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Ética no trabalho 



docente. Diversidade. Atendimento educacional especializado: aspectos legais, 
pedagógicos, organizacionais. Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos 
multifuncionais. Deficiência Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência 
Visual e AEE. Pessoas com Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e 
AEE. FUNDEB. Fundamentos e organização curricular. Pedagogia e Ciência. Filosofia 
da Educação. Produção de Texto. Literatura Infantil. Corporeidade. Sociologia da 
Educação. Psicologia da Educação. Fundamentos para a Coordenação Pedagógica. 
Educação e Multimeios. Teóricos da Educação (Pensadores da Educação). 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 

Profissional de Enfermagem: Conhecimentos da legislação inerente à saúde 
pública; conhecimento inerente à existência e operacionalização de programas de 
saúde pública executados pelos Municípios e financiados pelo Ministério da 
Saúde; atribuições do cargo, segundo as normas da administração pública e do 
Conselho Regional de Enfermagem, além das normas emanadas nos órgãos 
oficiais de saúde pública; campanhas de saúde pública; interpretação de sinais e 
sintomas; epidemiologia e vigilância sanitária; didática aplicada à enfermagem; 
conselho e fundo municipal de saúde; Sistema Único de Saúde; Prevenção e 
Controle de Infecção Hospitalar; Biossegurança; Assistência de enfermagem ao 
paciente crítico e/ou terminal; Avaliação das funções vitais; O conforto e a higiene 
pessoal; Administração de medicamentos: vias, cálculos de dosagem de 
medicamentos e cuidados gerais. Atendimento as necessidades de manutenção 
da integridade corporal: feridas e curativos. Procedimento especiais: Sondagem 
enteral e nasogástrica, Cateterismo vesical, Enema e enteróclise,Aplicação do 
calor e do frio; História da metodologia do Cuidado em Enfermagem; Concepções 
da relação enfermeiro – paciente; O método em enfermagem; Classificação 
Internacional das práticas de Enfermagem (CIPE); Classificação das Práticas de 
Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC); Contribuição Teórica de: Abdelhah, 
Roy, King, Roges;  Teorias: Necessidades Humanas Básica: Autocuidado; 
Cuidado;Trancultural; Homem – Vida – Saúde; Semiologia e Semiotécnica em 
Enfermagem; Bioética, Ética Profissional; Código de ética dos profissionais de 
Enfermagem; Lei nº 7.498/86 – regulamentação do exercício da enfermagem; 
Decreto nº 94.406/87 – regulamentação da Lei nº 7.498, que dispõe sobre o 
exercício da enfermagem. Atenção Básica e seus principais programas, como 
Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde; doenças transmissíveis; 
vacinas; saúde da mulher e do idoso; saúde infantil e acompanhamento materno-
infantil; programas preventivos a cargo da saúde pública; participação comunitária 
e saúde preventiva; saneamento básico; alimentação e nutrição; conhecimentos 
elementares inerentes à legislação – normas constitucionais (arts. 196 a 200), (Lei 
Federal nº 8.080/90 e Lei Federal nº 8.142/90) e regulamentares (Decreto nº 
7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90) – inclusive aquelas da Lei 
Orgânica do Município, sobre a saúde, Normas Operacionais, Portarias do 
Ministério da Saúde, especialmente às relacionadas com a atenção básica, 
notadamente a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional de 
Atenção Básica (do Ministério da Saúde) e a Portaria nº 2.048, de 3 de setembro 
de 2009 Regulamento do Sistema Único de Saúde – SUS (também do Ministério 
da Saúde); conhecimentos das normas emanadas pelo Ministério da Saúde,  
especialmente de instituição e regulamentação de programas e ações de atenção 
básica; conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e 
de servidores públicos municipais. 



 

 
 


