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     PREFEITURA DE ITAPEMA – SC  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 
Anexo III  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 
 

 NÍVEL SUPERIOR  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

Português para todos os cargos  

 
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 
semânticos). 
 

Aspectos legais da política educacional para os cargos de Articulador Pedagógico, Fonoaudiólogo 
Educacional, Orientador Educacional, Professores, Psicopedagogo, Supervisor Escolar. 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e suas alterações; Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva.  
 

Legislação do SUS e SUAS para os cargos de: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, Médicos, Pedagogo, Psicólogo.  

 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 
da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto 
da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. 

 

Legislação para os cargos de Técnico Desportivo e Bibliotecário.  

 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 2. Competências e limitações de cada Poder: O 
poder Legislativo. O poder Executivo. A responsabilidade do Poder Executivo. 3. Lei Orgânica do Município 
de Itapema. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146). 
 
 
 NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

ARTICULADOR PEDAGÓGICO  

 
Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. Organização do sistema educacional 
brasileiro. Estrutura legal da educação no Brasil. Planos e políticas públicas da educação brasileira. Gestão 
educacional e organização do trabalho pedagógico. O projeto político pedagógico como instrumento de 
gestão democrática. Planejamento: conceitos, características, modalidades e níveis de planejamento 
educacional. Avaliação: objetivos, princípios, características e procedimentos de avaliação no contexto geral 
da ação educativa. Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Educação inclusiva. Parâmetros 
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Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela Primeira Infância/2010. 
Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Avaliação na educação infantil. 
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Currículo na e para a Educação Infantil. Interações, 
Linguagens e Brincadeiras na Educação Infantil. Documentação Pedagógica na Educação Infantil.  
Acolhimento e adaptação. Relação família e CEI.  
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do 
conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e 
debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática 
profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.  
Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente 
Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões 
ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica 
da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 
NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei 
nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e 
III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
8.069/90.  Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 
 
 

BIBLIOTECÁRIO – Incluído pela ERRATA 01 

 

Biblioteca Pública: ação cultural e educativa; formação e informação profissional, legislação e ética. História, 

conceitos e definições. Processos técnicos: Sistemas de classificação, teoria e prática. Norma de 

catalogação, aspectos teóricos, aplicação prática. Catálogos e fichas catalográficas: principais tipos e sua 

utilização nas bibliotecas. Normalização bibliográfica. Organização e administração de bibliotecas, formação 

e desenvolvimento de coleções; planejamento bibliotecário. Documentação e informação: conceito, 

desenvolvimento e estrutura de documentação; serviço de referência: fontes de informação e disseminação 

da informação; novas tecnologias - internet, intranet, bibliotecas automatizadas, uso e acesso à base de 

dados e fontes de informação on line, informática aplicada à biblioteconomia. Conservação e pequenos 

reparos em documentos. Gestão de bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, 

organização, avaliação de serviços e produtos, instrumentos de coleta de dados, planejamento estratégico, 

marketing em unidades de informação. Desenvolvimento de coleções: conceitos, processos e políticas, 

direitos autorais, seleção, aquisição e avaliação de coleções, descarte, desbastamento, desfazimento. 

Controle bibliográfico. Indexação: definição, linguagens de indexação tipos, processo de indexação; 

vocabulários controlados, tesauros, cabeçalhos de assuntos, técnicas de resumo. A profissão do 

bibliotecário: perfil da profissão, código de ética, legislação.  
 
 

ENFERMEIRO 

 
Lei orgânica de saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e 
Organização do Sistema Único de Saúde. Políticas Públicas de Saúde. Participação da comunidade. Política 
Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Humanização. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Diretrizes operacionais: Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de 
resíduos, biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem. 
Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos serviços de enfermagem. 
Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Consulta de 
Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e emergências; vigilância em saúde; auditoria dos 
serviços de saúde; imunização; saúde do adulto; saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do 
idoso; assistência em doenças sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/e844014172a8f2ea778f2fae8a8dc423/download
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doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e doença renal. Princípios de prevenção e controle da 
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). Cuidados Assistenciais de Fundamentos de 
Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de 
Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial.  
 
 

FARMACEUTICO 

Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e Organização do Sistema Único 
de Saúde. Políticas de medicamentos e Sistema Único de Saúde; Assistência Farmacêutica; Farmácia 
Clínica e Atenção Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico de Paciente; Medicamentos como insumos 
de saúde; Serviços Farmacêuticos; Interpretação de exames clínicos laboratoriais; Farmacoepidemiologia; 
Farmacovigilância; Estudo de Utilização de Medicamentos; Farmacoeconomia; Uso Racional de 
Medicamentos; Pesquisa Clínica; Farmacoterapia Baseada em Evidências; Farmacologia Geral e Clínica; 
Farmacocinética e Farmacodinâmica; Agentes Farmacêuticos e medicinais; Receptores e mecanismos de 
ação; Classes Toxicidade, efeitos adversos e interações; Educação Sanitária; Assistência Domiciliar; Formas 
Farmacêuticas Estéreis e Não Estéreis; Cálculo Farmacêutico; Biossegurança e Gestão Ambiental de 
Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; Leis, Decretos, RDCs, Portarias, 
Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados ao desenvolvimento da Farmácia; Regulação de 
medicamentos; Componente básico e especializado da Assistência Farmacêutica; Microbiologia, Imunologia, 
Bioquímica, Micologia, Hematologia e Citologia; Fisiopatologia; Química Farmacêutica; Farmacotécnica; 
Fitoterapia; Homeopatia.  

 

FONOAUDIÓLOGOS 

 

Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral 
e escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral: 
diagnóstico e intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica 
nas alterações de fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos 
quadros afásicos. Linguagem nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da 
linguagem escrita. Etapas de aquisição da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. 
Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: 
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, 
Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema Fonatório/O Processo 
Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos de Vida: da 
Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia de 
voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica 
nas disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. 
Aleitamento materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea 
neurogênica. Atuação fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento 
da audição. Avaliação audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do 
desenvolvimento da audição. Processamento Auditivo Central. 
 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Cardiologia 
preventiva. Insuficiência coronariana aguda e crônica. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Lesões 
orovalvulares. Arritmias cardíacas. Miocardiopatias e periocardiopatias. Endocardite Infecciosa. 
Dislipidemias. Prevenção das doenças cardiovasculares. Farmacoterapia em cardiologia. 
 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 1. Diagnóstico 
e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2. Promoção e proteção à 
saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases evolutivas e 



4 

 

assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4. Assistência à 
gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém nascido  normal e 
condução da puericultura. 6. Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na 
idade adulta e na velhice. 7. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 
clínica diária. 8. Diagnostico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários. 9. 
Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples. 10. Diagnóstico dos problemas mais 
frequentes de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. 12.  
Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade. 13. Identificação dos 
problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14. Gerenciamento de 
serviços de saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde. 16. 
Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referências. 17. Estudos de prevalência 
e incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade. 18. 
Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade. 19. Orientação e 
implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde.  
 
 
  

MÉDICO NEUROLOGISTA 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Anatomia e 
Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema 
Nervoso Central e Periférico.  Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 
demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; 
distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares – nervos, 
músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças 
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; 
hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e 
interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia.  
 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 
Psicopatologia. A relação médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de 
humor. Transtornos de ansiedade. Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 
Suicídio e outras emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. 
Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana 
e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental pública. Psiquiatria infantil. 
Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Psiquiatria forense e ética.  
 
 

MÉDICO UROLOGISTA 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Semiologia 
urológica; Infecção Urinária; Hiperplasia benigna na Próstata; Prostatites; Uropatias obstrutivas; Traumatismo 
renal e das vias urinárias; Disfunção Sexual. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunção neurológica da 
bexiga; Malformações do Aparelho Urinário; Neoplasias da próstata, adrenais, retroperitonal, renal, testículo, 
pênis. Hipogonadismo. Derivações Urinárias. Litíase Urinária. Doença Cística do Rim. Hematúrias. Urologia 
da mulher. 
 

ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 
Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. Organização do sistema educacional 
brasileiro. Estrutura legal da educação no Brasil. Relação educação, sociedade e escola. Contexto da escola 
contemporânea. Função social da escola pública. Qualidade social da educação. Tendências pedagógicas na 
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educação brasileira. Organização e gestão da escola. Princípios da gestão democrática escolar. Relação 
família - escola. Concepções e teorias de aprendizagem. Funções do (a) Orientador(a) Escolar.  Ação 
integrada dos especialistas na coordenação pedagógica da escola, (ações, procedimentos e técnicas). O 
Projeto Político Pedagógico. Planejamento escolar e de ensino. Didática e trabalho pedagógico. Pedagogia 
de Projetos e Projetos de Trabalho. Avaliação escolar: concepções e práticas. Conselho de Classe. Conselho 
Escolar. Currículo escolar. Relação conhecimento, escola e cultura. Teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem. O processo de socialização: abordagem psicossocial nas teorias de Piaget e Vigotski. 
Pensamento e linguagem no processo de alfabetização e letramento. Gestão Escolar e a qualidade de 
ensino. Currículo e Cidadania – a instituição do Projeto Político Pedagógico. Escola Inclusiva – acolhimento, 
socialização e aprendizagem. Avaliação institucional e do desempenho escolar. 
 

PEDAGOGO/SUAS 

 
Fundamentos da educação; Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas; o papel político 
pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar; o processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis; o processo de ensino/aprendizagem; Metodologia de projetos; 
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento; Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e 
adultos; Conceitos e percepções em meio ambiente e educação ambiental. Noções básicas de Meio 
Ambiente e Saúde. Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política 
Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. 
 
 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 

 
Ensino fundamental de nove anos. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino 
fundamental. Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. Projeto Político Pedagógico: 
princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. Alfabetização e 
letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Pró Letramento: 
Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 
Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008). PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 09 (nove) anos.  
 

PROFESSOR DE ARTE 

 
1. História da Arte: movimentos, artistas e obras. 2. História da Arte Catarinense: artistas e obras. 3. Arte: 
linguagens, materiais e conceitos. 4. Arte-educação: propostas metodológicas. 5. Folclore Brasileiro: 
conceitos e manifestações. 6. Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e situações através da 
ação. 7.  Musicalização no Ensino Fundamental. 7. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais em Artes. 8. 
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva.  
 
 

PROFESSOR DE CIENCIAS 

 
1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, 
ácidos nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e 
funcionamento. 4. Divisão Celular: Mitose e Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e 
DSTs. 7. Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho 
ecológico, biomas, biosfera. 8. Teia e Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 11. 
Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos. 12. Biodiversidade: Reino Protista: algas 
e protozoários. 13. Reino Fungi. 14. Reino Animalia. 15. .Reino Vegetal. 16. Histologia Vegetal. 17. Funções 
dos vegetais 18. O Crescimento e os Movimentos Vegetais. 19. Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, 
Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido Nervoso. 20. Substâncias químicas e suas propriedades. 21. 
Ligações, reações e funções químicas. Átomo. Tabela Periódica. Estudo do Movimento. 22. Cinemática. 23. 
Educação Ambiental. 24. Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; 
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Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva.  
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
A História da Educação Física. Metodologia para o ensino da Educação Física. Função social da Educação 
Física. Educação Física adaptadas: como trabalhar o conceito de inclusão. Concepções psicomotoras na 
Educação Física escolar. Processo avaliativo na Educação Física escolar. Educação Física e o 
desenvolvimento humano. Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e adultos. Biomecânica. Fisiologia. 
Esporte e regras: Atletismo, Futebol, Futsal, Voleibol, Basquetebol, Handebol. Ginástica – Ginástica Geral; 
Ginástica Artística; Ginástica Rítmica. Recreação: Jogos e recreação. Psicomotricidade. Legislação: Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 
8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela Primeira 
Infância/2010. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes 
curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na 
educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados 
essenciais. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Indicadores de Qualidade para a Educação 
Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Currículo na e para a Educação Infantil. 
Interações, Linguagens e Brincadeiras na Educação Infantil. Documentação Pedagógica na Educação 

Infantil.  Acolhimento e adaptação. Relação família e CEI. Formação de Conceitos na Educação Infantil. 
 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

 
1. História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina. 2. Diversidade cultural 
religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar. 3. O Ensino Religioso como componente 
curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. 4. Proposta curricular de Santa 
Catarina: implementação do ensino religioso: ensino fundamental. 5. Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Religioso (FONAPER/2009). 6. Resolução n° 4, de 13 de julho de 2010. 
 

PROFESSOR DE ESPANHOL 

 
El artículo. El Sustantivo. Genero y número. El Adjetivo. Los Pronombres Personales (sujeto y complemento). 
Las Preposiciones. El Adverbio. Conjunciones Verbos: Regulares e Irregulares. Los Demostrativos. 
Advérbios de lugar. Los Posesivos. Los Numerales. Reglas de Acentuación. Los heterogenéricos. 
Contracciones y combinaciones. Reglas de eufonía. La apócope. Usos de muy y mucho. Comprensión, 
análisis e interpretación de textos literários, prosa y poesia, ensaísticos, publicitários y jornalísticos. 
Vocabulário. Países de habla española en América.  
 
 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 
1. Geografia Geral e do Brasil. 2. Geografia de Santa Catarina. 3. Problemas Ambientais Contemporâneos. 4. 
Questões Atuais Brasileiras. 5. Parâmetros Curriculares Nacionais em Geografia. (PCN). 6. Sociedade e 
Espaço: Geografia Geral e do Brasil. 7. Geografia Crítica.  
 
 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 
As origens da Humanidade; 2. O mundo greco-romano; 3. A Idade Média; 4. A Idade Moderna; 5. Sociedades 
da Ásia e da África; América; 6. O século das Revoluções; 7. Um país chamando Brasil; 8. As crises que 
abalaram o mundo; 9. Dilemas da globalização. 10. Parâmetros Curriculares Nacionais em História. 11. 
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Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva.  
 
 

PROFESSOR DE INGLÊS 

 
Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de aspectos 
linguísticos-estruturais e gramática funcional. Estrutura da sentença.  Frase nominal. Substantivo Genitivo.  
Adjetivo (graus comparativo e superlativo). Locuções adjetivas. Artigos Numerais. Pronomes. Frase verbal. 
Verbo (modo, forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais. Verbos irregulares.  Voz ativa/passiva  
Advérbios. Locuções Adverbiais. Preposições. Conjunções. Processos de formação de palavras. Discurso 
indireto.  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão, 
proporção, regra de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. Equações 
do 1

o
 grau, do 2

o
 grau, logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1

o
 grau, do 2

o
 grau. Sistema de equações 

e inequações do 1
o
 e do 2

o 
grau. 5. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. 6. 

Sequências: progressões aritméticas e progressões geométricas. 7. Trigonometria: razões trigonométricas no 
triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, identidades trigonométricas. 8. Matrizes: operações, 
determinante de ordem n. 9. Resolução de sistemas de equações lineares. 10. Análise Combinatória: 
princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. 11. Probabilidade. 12. Geometria 
plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, circunferência (área e 
comprimento), área e perímetro de figuras planas. 13. Geometria Espacial: área e volume de prismas, 
pirâmides, cilindros, cones e esferas. 14. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da circunferência, elipse, 
hipérbole e parábola. 15. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. 16. 
Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; análise e interpretação de 
gráficos. 17. Funções e Equações Trigonométricas. 18. Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 
13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  
 
 

PROFESSOR DE PORTUGUESA 

 
Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular. 2. Variação linguística: as diversas 
modalidades do uso da língua. 3. Ortografia, Significação das palavras – antônimos, sinônimos, homônimos e 
parônimos. 4. Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e sufixos. 5. Classes de palavras - flexões 
e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 6. Regência nominal e verbal. Crase. 7. 
Concordância nominal e verbal. 8. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos atribuídos 
pelas conjunções). 9. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 10. Pontuação. 11. 
Acentuação gráfica. 12. Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; 
Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva.  
 
 

PSICÓLOGO 

 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. A pesquisa 
científica como base para a atuação profissional; Os diferentes métodos de observação do comportamento 
humano; O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; Modalidades de intervenção em Psicologia 
da Saúde. Perspectivas em Psicologia da Saúde; Comportamentos relacionados à saúde; O processo de 
avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em saúde; Influências sociais e ambientais 
sobre a saúde; Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS; Vulnerabilidade e risco social de 
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famílias e indivíduos; desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS e CREAS. Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). Código de ética do psicólogo. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei 8.069/90.  Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 
 
 

PSICOPEDAGOGO 

 
1. Dificuldades de aprendizagem e sua relação com o desenvolvimento infantil; 2. Diagnóstico e tratamento 
dos problemas de aprendizagem; 3. Necessidades educacionais especiais e aprendizagem escolar; 4. 
Teorias da aprendizagem escolar; 5. Conceitos fundamentais em neurociências e sua relação com a 
aprendizagem escolar; 6. A Psicopedagogia no Brasil; 7. Desenvolvimento psicológico da criança. 
 
 

PSICOPEDAGOGO 

 
1. Dificuldades de aprendizagem e sua relação com o desenvolvimento infantil; 2. Diagnóstico e tratamento 
dos problemas de aprendizagem; 3. Necessidades educacionais especiais e aprendizagem escolar; 4. 
Teorias da aprendizagem escolar; 5. Conceitos fundamentais em neurociências e sua relação com a 
aprendizagem escolar; 6. A Psicopedagogia no Brasil; 7. Desenvolvimento psicológico da criança.  
 
 

SUPERVISOR ESCOLAR 

 
Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. Organização do sistema educacional 
brasileiro. Estrutura legal da educação no Brasil. Relação educação, sociedade e escola. Contexto da escola 
contemporânea. Função social da escola pública. Qualidade social da educação. Tendências pedagógicas na 
educação brasileira. Organização e gestão da escola. Princípios da gestão democrática escolar. Relação 
família - escola. Concepções e teorias de aprendizagem. Funções do (a) Supervisor(a) Escolar.  Ação 
integrada dos especialistas na coordenação pedagógica da escola, (ações, procedimentos e técnicas). O 
Projeto Político Pedagógico. Planejamento escolar e de ensino. Didática e trabalho pedagógico. Pedagogia 
de Projetos e Projetos de Trabalho. Avaliação escolar: concepções e práticas. Conselho de Classe. Conselho 
Escolar. Currículo escolar. Relação conhecimento, escola e cultura. Teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem. O processo de socialização: abordagem psicossocial nas teorias de Piaget e Vigotski. 
Pensamento e linguagem no processo de alfabetização e letramento. Gestão Escolar e a qualidade de 
ensino. Currículo e Cidadania – a instituição do Projeto Político Pedagógico. Escola Inclusiva – acolhimento, 
socialização e aprendizagem. Avaliação institucional e do desempenho escolar 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - ATLETISMO 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras oficiais. Treinamento físico aplicado ao atletismo. 
Treinamento dos fundamentos técnicos das corridas, saltos, arremesso e lançamentos. Elaboração e 
aplicação do treinamento. Preparação para competições. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - BASQUETE 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras do basquetebol. Processos de ensino-aprendizagem 
dos fundamentos técnicos do basquetebol aplicados no jogo. Treinamento físico e tático. Desenvolvimento 
dos sistemas ofensivos e defensivos.  
 
 
 
 



9 

 

TÉCNICO DESPORTIVO – FUTEBOL DE AREIA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras oficiais. Treinamento dos fundamentos técnicos. 
Treinamento tático individual e coletivo. Treinamento físico aplicado ao futebol de areia. Composição e 
organização de equipe. Sistemas ofensivos e defensivos aplicados ao futebol de areia. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO – FUTEBOL DE CAMPO 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras do futebol. Processos de ensino-aprendizagem dos 
fundamentos técnicos do futebol aplicados ao jogo. Treinamento físico e tático. Desenvolvimento dos 
sistemas táticos ofensivos e defensivos.  
 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - FUTSAL 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras atuais. Métodos e conteúdos para o ensino de futsal. 
Treinamento físico. Desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas do jogador. Princípios táticos: 
Movimentações e ações ofensivas e defensivas básicas. Sistemas de jogo.  
 

TÉCNICO DESPORTIVO - FUTVOLEI 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras atuais. Processos de ensino-aprendizagem das 
técnicas fundamentais do futevôlei aplicadas ao jogo. Treinamento físico. Táticas individuais e coletivas de 
defesa e ataque.  
 

TÉCNICO DESPORTIVO – GINÁTICA RÍTMICA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: As características e conceitos da Ginástica Rítmica. 
Classificações segundo diferentes categorias e suas implicações: movimento, exercício. Processos de 
ensino-aprendizagem das técnicas fundamentais da GR. Características estabelecidas pela FIG. Elaboração 
de séries de GR utilizando-se os diferentes elementos da cultura corporal associados às atividades rítmicas e 
expressivas. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - HANDEBOL 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras do handebol. Treinamento dos fundamentos técnicos 
do handebol. Desenvolvimento da tática individual e coletiva.  Sistemas de jogo ofensivos e defensivos. 
Treinamento físico aplicado ao handebol.  
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TÉCNICO DESPORTIVO – JIU JITSU 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Contextualização histórica, social, filosófica e educacional do 
Judô. Regras do Jiu Jitsu. Procedimentos pedagógicos e metodológicos de ensino-aprendizagem das ações 
ofensivas e defensivas. Treinamento físico aplicado ao Jiu Jitsu. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - JUDÔ 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Contextualização histórica, social, filosófica e educacional do 
Judô. Procedimentos metodológicos que levam à uma aprendizagem, vivência e aprimoramento do 
praticante. Regras técnicas do Judô. Treinamento físico aplicado ao Judô. 
 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - KARATÊ 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras técnicas. Métodos e conteúdos para o ensino do 
karatê. Treinamento físico aplicado. Desenvolvimento das capacidades técnicas: Movimentações e ações 
ofensivas e defensivas básicas dentro dos diversos estilos de karatê. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO – PATINAÇÃO ARTÍSTICA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Conhecimento das regras técnicas da PA. Processos de 
ensino-aprendizagem dos fundamentos técnicos da PA. Principais elementos e terminologias. Distinção entre 
as categorias de acordo com o tempo de execução e o modo de avaliação.  
 
 

TÉCNICO DESPORTIVO – RITMOS (DANÇA) 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Consciência Corporal e ritmo. Abordagem metodológica para 
o ensino do ballet clássico e da dança moderna e contemporânea (fundamentos técnicos e práticos). As 
manifestações da dança folclórica no Brasil. Características do processo de composição coreográfica. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - SURF 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras básicas da competição de surf. Processos de ensino-
aprendizagem dos fundamentos técnicos do surf. Preparação física para o surf. Teorias de marés, 
correntezas e fundos de mar.  
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TÉCNICO DESPORTIVO – TAE KWON DO 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras técnicas do Taekwondo. Métodos e conteúdos para o 
ensino do Taekwondo. Treinamento físico aplicado. Desenvolvimento das capacidades técnicas: 
Movimentações e ações ofensivas e defensivas básicas dentro dos diversos estilos do Taekwondo. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO – TÊNIS DE MESA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras do Tênis de Mesa. Métodos de ensino-aprendizagem 
dos movimentos básicos aplicados no jogo. Desenvolvimento das habilidades técnicas e táticas específicas 
ao Tênis de Mesa. Fundamentos de ataque, defesa e contra-ataque. Desenvolvimento físico dos jogadores 
de Tênis de Mesa. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - VOLEIBOL 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras oficiais. Treinamento dos fundamentos técnicos. 
Treinamento tático individual e coletivo. Treinamento físico aplicado ao voleibol. Composição e organização 
de uma equipe. Sistemas ofensivos e defensivos aplicados a cada sistema de jogo.  
 

TÉCNICO DESPORTIVO – VOLEI DE PRAIA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Regras atuais. Processos de ensino-aprendizagem das 
técnicas fundamentais do vôlei de praia aplicadas ao jogo. Desenvolvimento das capacidades físicas 
inerentes ao jogador de vôlei de praia. Táticas individuais e coletivas de defesa e ataque.  
 

TÉCNICO DESPORTIVO - XADREZ 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: As regras do xadrez. Fundamentos básicos do jogo 
(movimentação das peças e estratégias).  O ensino do xadrez com objetivos educacionais.  Métodos e 
conteúdos aplicados ao xadrez. Organização de torneios. 
 

TÉCNICO DESPORTIVO - YOGA 

 
O técnico na formação de atletas: Aspectos fundamentais do treinamento desportivo. Aspectos gerais da 
fisiologia e da biomecânica aplicadas aos esportes. Planejamento e aplicação do treinamento para iniciantes 
e em longo prazo. Principais qualidades e  comportamento  do técnico como líder e motivador. Dimensões 
educacionais e sociais do esporte. Específico: Fundamentos técnicos e conceituais do yoga. Escolas, 
métodos e conteúdos para o ensino do yoga. O yoga e a educação para crianças e jovens. Características do 
yoga no processo no desenvolvimento humano. 
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 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 
 

Português para todos os cargos  

 
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 
semânticos). 
 
 

Aspectos legais da política educacional para os cargos de Auxiliar de Sala e Interprete de Libras. 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e suas alterações; Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva.  
 

Legislação do SUS e SUAS para os cargos de: Educador Social e Técnico de Enfermagem.  

 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 
da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto 
da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. 

 
 

Legislação para os cargos de Agente Administrativo.  

 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 2. Competências e limitações de cada Poder: O 
poder Legislativo. O poder Executivo. A responsabilidade do Poder Executivo. 3. Lei Orgânica do Município 
de Itapema.  
 
 
 
 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre poder executivo e legislativo municipal; 
características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. Noções de administração pública. 2. 
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento. Técnicas administrativas. Teorias de administração 
geral. Organograma, fluxograma. Arquivo e técnicas de arquivamento. Relações humanas no trabalho. 
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, 
desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no 
ambiente de trabalho. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 
Definição e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, decreto, edital, ata, carta, 
declaração, despacho, ordem de serviço, parecer, portaria, resolução, relatório, requerimento, atestado, 
decreto. 4. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 
(Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a 



13 

 

internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, 
dispositivos e siglas utilizadas na informática. 
 
 

AUXILIAR DE SALA 

 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela Primeira 
Infância/2010. Relações de afetividade da família e da escola. Higiene da criança. Cuidados essenciais. A 
criança e seu espaço. Prevenção de acidentes. Cuidar e Educar. Alimentação. Higiene. Prevenção. Espaço 
na Creche. Rotina. Alimentos: importância dos alimentos para saúde, contaminação (microorganismos, 
doenças e intoxicações), rotulagem de produtos nutrientes, medidas caseiras. 
 
 

EDUCADOR SOCIAL 

 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política Nacional de Assistência Social. Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. 
Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Violência a crianças e adolescentes. Noções sobre Educação 
popular. Concepções de Infância: A importância do Brincar. Política nacional para inclusão social de 
população em situação de rua. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades.  Sistema de Garantia de 
Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. Fracasso escolar: Explicações Possíveis. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90.  Estatuto do Idoso – 
Lei 10.741/03. 
 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 

 
História do profissional tradutor e intérprete de língua de sinais. Língua de sinais brasileira. O código de ética. 
Regulamento para atuação como tradutor e intérprete de língua de sinais. Resoluções do encontro de 
Montevidéu. O intérprete educacional. Modelos de tradução de interpretação. Tecnologia Assistiva. 3. Cultura 
e identidade surda. Libras. Aquisição e aprendizagem de Libras. O ensino de Libras para surdos e ouvintes. 
Língua Portuguesa para Surdos.  
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; 
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema 
básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; 
DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a 
Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação 
Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do 
trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de 
biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, 
medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de 
curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional 
de enfermagem. 
 
 
 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

Matemática e Português para todos os cargos  

 
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de 
porcentagem e fração.  Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas: 
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), 
massa, volume e capacidade.  
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Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; 
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido 
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-
Doença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. 
Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da 
saúde: conceitos e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Formas de aprender e ensinar 
em educação popular. Participação e mobilização social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. 
Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. e-SUS AB. Rede Cegonha. SisPreNatal. Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo. 
 
 

AUXILIAR DE APOIO 

 
Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de 
utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento, 
descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos. 
Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de armazenamento de 
alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Relação interpessoal e ética 
profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 – Regulamento Técnico Sobre Boas 
Práticas para serviços de Alimentação. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. Uso 
adequado de EPIs. 
 
 

MONITOR ESCOLAR 

Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas 

administrativas. Equipamento de proteção individual. Relação interpessoal e ética profissional. Zelo e cuidados 

com patrimônio público. Noções de higiene pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

MOTORISTA 

Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas 
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos 
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos 
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de 
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão, 
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros. 

 


