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ANEXO VI - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS 

 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL e SÉRIES INICIAIS 

 

Língua Portuguesa / Interpretação de Texto 

Língua Escrita: Ortografia; Sílabas; Interpretação de textos. 

 

Matemática 

Operações básicas: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Pesos e Medidas. 

 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 

Conhecimentos atuais do Brasil; História e Geografia do Município de Bombinhas. 

 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Língua Portuguesa / Interpretação de Texto 

Língua Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 

Interpretação de textos; Concordância. 

 

Matemática 

Parte conceitual e teórica: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão com números inteiros e fracionários, 

percentual e juros simples. 

 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 

Conhecimentos atuais do Brasil; História e Geografia do Brasil e de Santa Catarina; História do Município de 

Bombinhas. 

 

Informática 

Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 

transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de 

controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 2003 e 2007: Estrutura básica dos 

documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 

parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 

impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção 

de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das 

planilhas, formatação de dados, estilos pré-definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e 

gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 

objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub-totais, obtenção de dados externos. Internet: 

Email, Segurança na internet, vírus e anti-vírus. 
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PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

 

Língua Portuguesa / Interpretação de Texto 

Língua Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 

Interpretação de textos; Concordância. 

 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos atuais do Brasil, História e Geografia do Brasil e de Santa Catarina; História do Município de 

Bombinhas. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Fiscal 

1. Direito administrativo municipal. Organização, autonomia e competência municipal. Poder de Polícia do 

município: conceito, razão, fundamentos, objeto, finalidade, extensão, limites, atributos, meios de atuação, 

sanções e condições de validade. 2. Direito de construir: considerações gerais sobre direito de propriedade, 

limitações administrativas, disciplina urbanística da propriedade urbana e da construção, responsabilidades. 

3. Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial Municipal: ordenação do uso, ocupação do solo e da 

paisagem urbana; instrumentos de controle urbanístico, plano diretor e zoneamento Tributos municipais: 

taxas do poder de polícia. 4. Legislação Municipal: Código de Obras; Código de Posturas; Plano Diretor; Lei 

de Parcelamento, Lei de Zoneamento e Código Tributário. * 

1. Direito administrativo municipal. Organização, autonomia e competência municipal. Poder de Polícia do 

município: conceito, razão, fundamentos, objeto, finalidade, extensão, limites, atributos, meios de atuação, 

sanções e condições de validade. 2. Direito de construir: considerações gerais sobre direito de propriedade, 

limitações administrativas, disciplina urbanística da propriedade urbana e da construção, responsabilidades. 

3. Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial Municipal: ordenação do uso, ocupação do solo e da 

paisagem urbana; instrumentos de controle urbanístico, plano diretor e zoneamento Tributos municipais: 

taxas do poder de polícia. 4. Legislação Municipal: Código de Obras (Lei Complementar Municipal nº 

136/2011); Plano Diretor (Lei Complementar Municipal nº 107/2009); Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

Complementar Municipal nº 104/2009); Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano (Lei 

Complementar Municipal nº 106/2009); Código Tributário (Lei Ordinária Municipal nº 88/1993); Normas de 

Saúde em Vigilância Sanitária (Lei Ordinária Municipal nº 381/1997) e Política de Proteção, Conservação e 

Recuperação do Meio Ambiente (Lei Ordinária Municipal nº 328/1997). 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Agrimensura 

Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, fechadas e abertas. Nivelamento 

geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. Locações urbanas. 

Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do solo. Legislação dominical, ambiental e técnica 

pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha e acrescidos de 

marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de projetos de loteamento 

e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte em estradas; Solos: 

Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, 

abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial. Medidas: comprimento, 
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superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria analítica, 

trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, estacamento e suas operações, nivelamento. 

Fotogrametria: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de informática, 

geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. Conhecimentos de instrumentos da 

Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de 

perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e 

rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à topografia em campo; Conhecimentos de 

AUTOCAD. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Enfermagem 

1. Técnicas Básicas de Enfermagem; Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, 

Procedimentos em Unidades Básicas de Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, 

fungos, protozoários e artrópodes). 2. Doenças Transmissíveis. 3. Saneamento Básico, Ações de Vigilância 

Epidemiológica, Programas de Saúde Publicas, Noções básicas na administração de fármacos; Noções de 

anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. 4. Enfermagem Médico Cirúrgica: 

Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis – defesa do organismo, conceito e tipo de 

imunidade, noções de vacinação. 5. Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: 

respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, musculoesqueléticos. 6. Atuação de enfermagem em 

Centro Cirúrgico de Central de Material. 7. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de 

enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. 8. 

Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros. 9. Procedimentos de urgência para ferimentos, 

desmaio, vertigens e corpos estranhos. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem; Normas que regulamentam o exercício profissional de 

Enfermagem. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Geomensura 

Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, fechadas e abertas. Nivelamento 

geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. Locações urbanas. 

Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do solo. Legislação dominical, ambiental e técnica 

pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha e acrescidos de 

marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de projetos de loteamento 

e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte em estradas; Solos: 

Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, 

abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial. Medidas: comprimento, 

superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria analítica, 

trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, estacamento e suas operações, nivelamento. 

Fotogrametria: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de informática, 

geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. Conhecimentos de instrumentos da 
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Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de 

perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e 

rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à topografia em campo; Conhecimentos de 

AUTOCAD. Obras de contenção de taludes e drenagem urbana, urbanização de cidades, atividades de 

defesa civil relacionada a desastres naturais. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Higiene Dentária - THD 

1. Conhecimentos de administração, atendimento ao telefone, paciente, anotação, transmissão de recados, 

agendamento, arquivo, aquisição material, registro manual e informatizado. 2. Doenças relacionadas ao 

ambiente de trabalho e suas respectivas ações preventivas. 3. Características de acidente de trabalho e 

suas implicações. 4. Equipamentos de proteção individual e coletiva. 5. Procedimentos de urgência para 

ferimentos, desmaio, vertigens e corpos estranhos. 6. Características e indicações de usos dos 

equipamentos odontológicos e médicos. 7. Materiais dentários básicos usados em Dentística, Endodontia e 

Prótese. 8. Princípios de organização, conservação, limpeza e esterilização de instrumental. Manutenção e 

conservação de equipamento odontológico e médicos. 9. Instrumentação nas diferentes especialidades 

odontológicas e médicas. 10. Organização de bandejas. 11. Transferência de instrumentos e materiais. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Radiologia 

1. Anatomia e fisiologia humana: sistema nervoso central; sistema pulmonar; sistema gastrointestinal; 

sistema geniturinário; sistema músculo esquelético; sistema cardiovascular; ginecologia obstetrícia; mamas; 

sistema endócrino. 2. Radioproteção. 3. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. 4. 

Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. 5. Câmara escura: 

manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filme. 6. Câmara clara: 

seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia. 7. Fluxograma técnico ‐ 

administrativo: registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamentos. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico em Turismo 

1. Sistema de Turismo: componentes e administração. 2. Turismo e políticas públicas. 3. Turismo, 

desenvolvimento local e sustentabilidade. 4. Planejamento e organização do turismo. 5. Turismo e cultura. 

6. Ética no turismo. 7. Eventos e turismo. 8. Marketing turístico. 

 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Língua Portuguesa / Interpretação de Texto 

Língua Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 

Interpretação de textos; Concordância. 
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Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos atuais do Brasil, História e Geografia do Brasil e de Santa Catarina; História do Município de 

Bombinhas. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Arquiteto 

1. Projetos: Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho urbano; Representação técnica de 

projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades; Ergonomia; Acessibilidade; Sistemas 

estruturais: noções de comportamento e desempenho; Controle térmico, acústico e luminoso das 

edificações; Noções de design de interiores, ambientação e layout de escritórios; Sinalização comunicação 

e programação visual; Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; Parcelamento do solo; 

Desenho e Reestruturação Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano; Projeto de espaços 

abertos; Paisagismo. 2. Noções dos projetos complementares: Instalações elétricas e hidro–sanitárias; 

Especificação de serviços e materiais; Instalação de elevadores; Sistemas de segurança nas edificações; 

Prevenção contra incêndio; Especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico. 3. Viabilidade 

técnico–financeira: Memoriais descritivos; Cadernos de encargos; Orçamento; Composição de custos; 

Técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; Acompanhamento e fiscalização, controle e 

programação de obras; Composição orçamento e custos; programas e controles físico e financeiro de 

obras; Organização e construção de canteiro de obras. 4. Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: 

Conceitos; Aspectos históricos; Patrimônio Cultural Construído; Áreas de interesse especial; Cartas 

Patrimoniais. 5. Computação gráfica: AutoCAD 3D, ou Sketch Up ou Revit, maquetes eletrônicas. 6. 

Legislações Municipal, Estadual e Federal: Legislação urbanística e ambiental; Planejamento Urbanístico no 

Brasil: Contratos; Responsabilidades decorrentes da construção; Ações de vizinhança; Portadores de 

deficiências: edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Enfermeiro 

Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, Procedimentos em Unidades Básicas 

de Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). 

Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico, Ações de Vigilância Epidemiológica, Noções básicas na 

administração de fármacos; Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. Princípios e diretrizes; Instâncias 

gestoras e decisórias. Atenção Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do 

sistema de saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais 

(normas); Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. 

Capítulo da Atenção Básica. Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; Diagnóstico de 

Saúde / territorialização; Informação em Saúde (conceitos, sistemas e utilização). Vigilância à Saúde: - 

Processo saúde-doença; Vigilância Epidemiológica: conceitos, indicadores e medidas de controle e 

avaliação; Vigilância Sanitária: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação; Vigilância 

Ambiental: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação. Biossegurança: Medidas de 

biossegurança relacionadas serviços de saúde; Riscos, exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo o 

ambiente de trabalho. Bioética: Conceito, finalidade e princípios. Enfermeiro: Evolução histórica da saúde 

pública; Níveis de Prevenção da doença; Noções de Epidemiologia; Saneamento básico; Educação em 

saúde; Reforma Sanitária. Principais Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
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Mulher; Programa Nacional de Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e Programa 

de Pré-natal; Planejamento Familiar; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do Trabalhador; Saúde do 

Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; Hanseníase; Programa Nacional de Imunização; Saúde 

Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em saúde; Planejamento Organização e Gerência de Serviços de 

Saúde. Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Aspectos 

históricos, éticos e legais do exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática profissional. Código 

de deontologia e o processo ético de transgressões e penalidades. Competências do Enfermeiro. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem; Normas que regulamentam o exercício profissional de 

Enfermagem. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Engenheiro Civil 

1. Materiais de construção civil: Componentes de alvenaria: tijolos cerâmicos e blocos vazados. Concreto 

armado: dosagem, amassamento, lançamento e cura. Argamassa para revestimento: chapisco, reboco e 

embôco. Aço para concreto armado: tipos de aço e classificação. Aglomerantes aéreos e hidráulicos: 

caracterização e procedimentos de ensaios físicos e mecânicos. Agregados: caracterização e 

procedimentos de ensaios físicos e mecânicos dos agregados graúdos e miúdos. Aditivos, 

impermeabilizantes e polímeros: classificação, caracterização, propriedades e emprego de aditivos na 

construção civil. Tipos e aplicações de impermeabilizantes e isolantes. Características e aplicações dos 

polímeros na construção civil; Vidros: classificação, características, propriedades e emprego na construção 

civil. Materiais cerâmicos: etapas de fabricação, tipos, especificação da cerâmica vermelha e cerâmica para 

revestimento. Madeiras e materiais metálicos: classificação, características, propriedades das madeiras e 

metais. Uso e preservação da madeira, tipos, constituição e emprego. 2. Tecnologia das construções: 

Estudos preliminares. Levantamento topográfico do terreno. Anteprojetos e projetos. Canteiro de obras. 

Alvenaria de vedação e alvenaria estruturais. Formas para concreto armado. Sistema de formas de 

madeira. Cobertura das edificações. Telhados cerâmicos: suporte e telhas. 3. Resistência dos materiais: 

Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, 

flambagem, critérios de resistência. 4. Concreto armado: Materiais, normas, solicitações normais, flexão 

normal simples, cisalhamento, controle de fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, 

torção, deformações na flexão, pilares. 5. Teoria das estruturas: Morfologia as estruturas, carregamentos, 

idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos Trabalhos Virtuais. 

Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas 

estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cineticamente indeterminadas: 

método dos deslocamentos, processo de Cross. Método de energia: teoremas de Castigliano, teoremas de 

Crotti-Engesser, método de Rayleigh-Ritz. 6. Instalações Hidro Sanitárias: Projeto e dimensionamento de 

instalações prediais de água fria. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários. 

Projeto e dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais. Projeto e dimensionamento de 

instalações prediais de combate a incêndio. 7. Instalações elétricas: Projeto e dimensionamento de 

instalações elétricas prediais de baixa tensão. 8. Planejamento e controle de obras: Estudo de viabilidade 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 

* Alterado pela Errata N.º 001/2012 ao Edital de Concurso Público N.º 001/2012                         7 

do terreno: análise técnica e sintética. Orçamento: quantitativos, composições do custo unitário dos 

serviços, planilha orçamentária, bonificação e despesas indiretas. Cronogramas: físico e financeiro de 

execução, interdependência de serviços, cronograma de aquisição de insumos. Apropriações: 

dimensionamento de pessoal, medições, análise dos resultados das medições, faturas. Controle de 

qualidade: de materiais, de serviços e de desperdícios. 9. Saneamento: drenagem pluvial: estimativas e 

contribuições, galerias e canais. Limpeza pública: estimativa de contribuições, coleta de resíduos sólidos 

domiciliares, princípios de compostagem, aterros sanitários e controlados. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Farmacêutico 

1. Conceito, objetivos e atribuições de farmácia. 2. Planejamento e gestão da assistência farmacêutica. 3. 

Seleção de medicamentos. 4. Sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou 

almoxarifado no serviço público. 5. Armazenamento de medicamentos. 6. Política Nacional de 

Medicamentos; problemas relacionados a medicamentos; seguimento farmacoterapêutico; erros de 

medicação. 7. Bioquímica geral: Metabolismo (carboidratos, lipídeos e proteínas). 8. Farmacoepidemiologia: 

conceito; estudos de utilização de medicamentos. 9. Farmacologia: Noções gerais sobre a ação dos 

medicamentos; classe de medicamentos. 10. Farmacologia Clínica: Drogas que atuam no coração; 

fármacos que agem nas sinapses e nas funções junções neuroefetoras; fármacos que agem no Sistema 

Nervoso Central; fármacos que afetam a função renal e cardiovascular; fármacos que afetam a função 

gastrointestinal; quimioterapia das infecções parasitárias; tratamento das doenças microbianas; tratamento 

farmacológico da inflamação. 11. Farmacocinética e Farmacodinâmica: Dinâmicas de absorção, 

distribuição, ação e eliminação dos fármacos; transportadores de membrana e resposta aos fármacos; 

metabolismo dos fármacos. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Farmácia; Normas que regulamentam o exercício profissional de Farmácia. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Fisioterapeuta 

Anatomia humana. Sistema esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório. Fisioterapia humana, 

neurofisiologia, fisiologia do exercício, fisiologia circulatória e respiratória. Biofísica: respostas fisiológicas do 

organismo aos seguintes agentes físicos: calor, água, luz, eletricidade, vibrações mecânicas. Cinesiologia: 

princípios básicos de biomecânica, análise dos movimentos articulares. Fundamentos de traumatologia, 

ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia e psicologia. Avaliação funcional: teste da 

função articular e muscular e espiometria, eletrodiagnóstico, cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, 

termoterapia, fitoterapia, hidroterapia. Fisioterapia traumatológica, ortopédica, reumatológica, neurológica, 

cardíaca, respiratória, obstetrícia, pediátrica, vascular no paciente queimado, pré e pós-operatório em 

cirurgia geral. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Fisioterapia; Normas que regulamentam o exercício profissional de Fisioterapia. 
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Conhecimentos Específicos para o Cargo de Fonoaudiólogo 

1. Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). 2. Patologia dos 

Órgãos da Fala e da Audição. 3. 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. 4. Deficiência Mental. 5. Distúrbio Psiquiátrico. 6. 

Lingüística Fonética e fonologia. 7. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. 8. 

Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psicossociais dos indivíduos 

considerados excepcionais. 9. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. 10. 

Audiologia: Avaliação audiológica completa. 11. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: 

Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); 

Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). 12. Etapas de aquisição da linguagem: fonético 

fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. 13. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem 

escrita: Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); onstrutivista 

(Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). 14. Etapas de aquisição da linguagem escrita. 

15. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. 16. Fonoaudiologia em 

Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Fonoaudiologia; Normas que regulamentam o exercício profissional de 

Fonoaudiologia. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Médico ESF 

1. Dor fisiopatologia. 2. Dor torácica. 3. Dor abdominal. 4. Cefaléias. 5. Dor lombar e Cervical. 6. Distúrbios 

da regulação térmica. 7. Calafrios e Febre. 8. Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular. 

9. Tosse e hemoptise. 10. Dispnéia e edema pulmonar. 11. Edema. 12. Cianose, hipoxia e policitemia. 13. 

Hipertensão arterial. 14. Síndrome de choque. 15. Colapso e morte cardiovascular súbita. 16. Insuficiência 

cardíaca. 17. Insuficiência coronária. 18. Bradiarritmias. 19. Taquiarritmias. 20. Cateterismo e Angiografia 

cardíaca. 21. Febre reumática. 22. Endocardite infecciosa. 23. Miocardiopatias e miocardites. 24. Infarto 

agudo do miocárdio. 25. Cor pulmonale. 26. Parada cardiorespiratória. 27. Constipação. 28. Diarréia e 

Distúrbios da função ano retal. 29. Aumento e perda de peso. 30. Hematêmese e melena. 31. Hepatite 

aguda e crônica. 32. Icterícia e hepatomegalia. 33. Cirrose. 34. Distensão abdominal e ascite. 35. 

Coledocolitiase. 36. Doenças do pâncreas. 37. Líquidos e eletrólitos. 38. Acidose e alcalose. 39. Anemias. 

40. Hemorragia e trombose. 41. Biologia do envelhecimento. 42. Problema de saúde do idoso. 43. 

Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa. 44. Avaliação e diagnóstico das 

doenças infecciosas. 45. Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar. 46. Doenças sexualmente 

transmissíveis. 47. Síndrome de angustia respiratória do adulto. 48. Estado de mal asmático. 49. Doença 

pulmonar obstrutiva crônica. 50. Tromboembolismo pulmonar. 51. Insuficiência renal aguda. 52. 

Insuficiência renal crônica. 53. Glomerulopatias. 54. Obstrução das vias urinárias. 55. Lúpus eritematoso 

sistêmico. 55. Artrite reumatóide. 56. Vasculites. 57. Doença articular degenerativa. 58. Artrite infecciosa. 
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59. Distúrbios da coagulação. Diabetes mellitus. 60. Doenças da tireóide. 61. Doenças vasculares cerebrais, 

traumatismo cranioencefálico e raquimedular. 62. Viroses do sistema nervoso central: meningites e 

encefalites. 63. Coma. 64. Doenças ocupacionais. 65. Acidentes do trabalho. 66. Neoplasias. 67. Carências 

nutricionais. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam o exercício profissional de Medicina. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Médico Ginecologista 

Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia; Modificações do organismo materno determinadas pela 

gravidez; Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de higiene e estética. Nutrição e vacinação na 

gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo 

menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; Endocrinologia do ciclo Grávido-Puerperal; 

Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática Tocomática; Mecanismo do Parto; 

Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases clínicas do parto; 

Assistência ao Parto Normal. Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação: 

Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Pélvica 

deslocamento da placenta normalmente inserida: Rótula Uterina. Propedêutica da avaliação de unidade 

feto-placentária em gestão de alto risco: Clinica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização 

Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Gestação de alto risco - patologia da 

gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: Poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte 

fetal intra-utero; Embolia Amniótica. Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão 

crônica, isoimunização; diabetes, tireodiopatias e infecções. Distócias; feto-anexial e do trajeto (óssea e 

partes moles): Funcional. Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvica; 

Embriotomias. Operações Cesarianas. Puerpério Patológico. Infecções e infestações com ginecologia e 

obstetrícia. fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. Endocrinologia 

Ginecologia: Alterações Menstruais. Climatério. Esterilidade e Infertilidade Conjugal. Mastologia: 

Mastopatias Tumorais e não tumorais. Propedêutica em Ontologia Ginecológica. Citopatologia em 

Ginecologia e Obstetrícia. Patologias Tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino. Patologias tumorais 

benigna e malignas da válvula da vagina. Patologias benignas e malignas do colo uterino. Patologias 

tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam o exercício profissional de Medicina. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Médico Pediatra 

1. Ações Básicas de Saúde – Aleitamento materno. Imunizações preventivas. Terapia de reidratação oral. 

Crescimento e desenvolvimento. Infecções respiratórias agudas. 2. Adolescência – Crescimento físico e 

desenvolvimento normal e variações. Imunizações. DST e vulvovaginites. Contracepção. Abuso de drogas. 
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3. Alergia e Imunologia – Urticárias. Farmacodemias. Imunodeficiências, rinite e asma. 4. Cardiologia – 

Cardiopatias congênitas. Insuficiência cardíaca. Miocardite. Endocardite. 5. Dermatologia – Eczemas. 

Infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. Zoodermatoses. Estrófulo. 6. Emergência – Violência. 

Intoxicações agudas. Queimaduras. Choque. Iatrogenias. 7. Endocrinologia – Hipotireoidismo e 

hipertireoidismo. Hiperplasia adrenal congênita. Nanismo. Diabete. Puberdade precoce. 8. Genética – 

Síndrome de Down. Erros inatos do metabolismo. 9. Gastroenterologia e Hepatologia – Diarréia aguda e 

crônica. Malformações congênitas. Abdome agudo. Obstrução intestinal. Refluxo gastroesofágico. 

Hepatites. Abscesso hepático. Colestase. Constipação intestinal. Síndrome de malabsorção. Doença 

celíaca. 10. Hematologia e Oncologia – Anemias carenciais e hemolíticas. Púrpuras. Leucemias. Linfomas. 

Hemofilias. Hemoglobinopatias. Tumor de Wilms. Neuroblastoma. Retinoblastoma.Tumores ósseos. 11. 

Infectologia e Parasitologia – Sarampo. Rubéola. Exantema súbito e eritema infeccioso. Escarlatina. 

Caxumba. Coqueluche. Difteria. Tétano. Meningoencefalites. Sífilis. Monoucleose. Estafilococcias e 

estreptococcias. Sepse. Osteomielite. Toxoplasmose. Herpes simples. Coxsakioses. Varicela-Zoster. 

Citomegalia. SIDA/AIDS. Leptospirose. Dengue. Raiva. Parasitoses intestinais. 12. Nefrologia e Urologia – 

Glomerulonefrites. Síndrome nefrótica. Pielenofrite. Infecção urinária. Hematúria. Insuficiência renal aguda. 

Malformações do trato genito-urinário. Uretrite. Fimose. Balanopostite. 13. Neonatologia – Assistência ao 

recém-nascido na sala de parto. Recém-nascido a termo, prematuro e pós-maturo, PIG, AIG, GIG. Asfixia 

perinatal. Infecções congênitas e adquiridas. Sepse neonatal. Distúrbios metabólicos, hematológicos e 

respiratórios. Patologias cirúrgicas. 14. Neurologia – Convulsões. Epilepsias. Meningoencefalites. Tumor 

cerebral. Enxaqueca. Acidente vascular cerebral. Traumatismo crânio-encefálico. Coma. 15. Nutrição Infantil 

– Alimentação da criança no primeiro ano de vida. Desnutrição. Metabolismo hidroeletrolítico. Desidratação. 

Distúrbios do equilíbrio ácidobase. Disvitaminoses. 16. Ortopedia – Luxação congênita do quadril. Escoliose 

e cifose. Osteocondroses. 17. Pneumologia – Infecção respiratória aguda: amigdalite, sinusite, otite, 

epiglotite, laringites, bronquiolite. Traqueobronquites. Pneumonias. Abscesso pulmonar. Derrame pleural, 

pneumotórax, Fibrose cística. Tuberculose. 18. Reumatologia – Artrite reumatóide juvenil. Febre reumática. 

Colagenoses. Vasculites. Doença de Kawasaki. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam o exercício profissional de Medicina. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Nutricionista 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 

procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança 

na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área 

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

Características organolipticas, seleção, conservação, Pré‐preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 

Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico‐sanitário. Sistema de análise de 

perigos em pontos críticos de controle ‐ APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: 

conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 

Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 
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alimentares e interação. Nutrição materno‐infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. 

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

planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de 

epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico‐calórica, anemias e carências 

nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. 

Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico‐calórica. Avaliação dos estados nutricionais 

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

3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. 

Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das 

fórmulas enterais e infantis. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Nutrição; Normas que regulamentam o exercício profissional de Nutrição. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Odontólogo e Odontólogo ESF  

1. Biossegurança em Odontologia. 2. Doença cárie. 2.1. Etiologia. 2.2. Níveis de evolução. 3. Doença 

periodontal. 3.1. Etiologia. 3.2. Níveis de evolução. 4. Exame geral do paciente. 5. Anamnese. 6. Exames 

laboratoriais. 7. Exame do paciente em Odontologia. 7.1. Exame extra bucal. 7.2. Exame intral bucal. 7.2.1. 

Exame clínico de tecidos moles. 7.2.2. Exame clínico dos elementos dentários. 7.2.3. Exame radiológico 

dos elementos dentários. 7.2.4. Exame clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários. 7.2.5. 

Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários. 8. Diagnóstico. 8.1. Diagnóstico extra 

bucal. 8.2. Diagnóstico intra bucal. 8.2.1. Diagnóstico das lesões em esmalte. 8.2.2. Diagnóstico das 

afecções do complexo dentina-polpa. 8.2.3. Diagnóstico pulpar. 8.3. Diagnóstico das afecções dos tecidos 

de suporte dos elementos dentários. 8.3.1. Diagnóstico das lesões de origem endodôntica. 8.3.2. 

Diagnóstico das lesões de origem periodontal. 8.3.3. Diagnóstico das lesões de origem 

endodôntico/periodontal. 9. Promoção e prevenção da saúde em Odontologia. 10. Técnicas de anestesia 

regional em Odontologia. 10.1. Considerações anatômicas. 10.2. Técnicas de anestesia maxilar. 10.3. 

Técnicas de anestesia mandibular. 11. Princípios de Cirurgia. 11.1. Princípios de Assepsia. 11.2. Princípios 

de cirurgia. 12. Princípios de exodontia. 12.1. Instrumental cirúrgico. 12.2. Princípios de exodontia não 

complicada. 12.2.1. A fórceps. 12.2.2. A alavanca. 12.3. Princípios de exodontia complicada. 12.3.1. Retalho 

ou técnica aberta. 13. Dentes retidos. 13.1. Indicações. 13.2. Contra indicações. 13.3. Sistema de 

classificação. 13.4. Exame radiográfico. 13.5. Técnica Cirúrgica. 13.6. Controle pós-operatório. 14. Princípio 

da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas. 15. Traumatismo dentário. 16. Doenças 

odontogênicas do seio maxilar. 17. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. 18. Abordagem do 

paciente sob quimioterapia e radioterapia. 19. Implantes contemporâneos em Odontologia. 20. Proteção do 

complexo dentina polpa. 21. Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento 

não invasivo. 22. Tratamento endodôntico-obturações de canais. 23. Restaurações com materiais 

provisórios. 24. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro. 25. Restaurações com amálgamas. 26. 

Restaurações com resinas compostas. 27. Prótese. 17.l. Prótese fixa. 17.2. Prótese parcial removível. 17.3. 
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Prótese total. 28. Noções de Informática aplicada à Odontologia. 29. Registro de pacientes e ficha clínica. 

30. Farmacologia e Terapêutica. 31. Auditorias e perícias Odontológicas. 

Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Código de 

Ética dos Profissionais de Odontologia; Normas que regulamentam o exercício profissional de Odontologia. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Coordenador Pedagógico e para todos os Cargos de 

Professor 

1. História da Educação. 2. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 3. Conceito de Ensino e 

Aprendizagem. 4. Noções da Proposta Construtivista. 5. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, 

Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB: Artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 e 67. 8. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 9. 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA: Artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 

69. 10. Constituição Federal, em seus Artigos: 205 a 214. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Coordenador Pedagógico 

1. Avaliação da aprendizagem. 2. Didática e trabalho pedagógico. 3. Fundamento de currículo. 4. 

Perspectivas metodológicas. 5. Planejamento e gestão educacional. 6. Psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem. 7. Teorias da aprendizagem. 8. Elementos da prática pedagógica teorias do conhecimento 

em suas diferentes abordagens e concepções pedagógicas. 9. Interdisciplinaridade e temas transversais. 

10. Projeto político-pedagógico. 11. O ser educador, a pessoa do professor na educação. 12. Competências 

e habilidades. 13. Gestão do processo de ensino e aprendizagem e a utilização dos indicadores 

educacionais (IDEB, SAEB, Prova Brasil, ENEM, PAS) e sociais na construção de ações de melhoria da 

aprendizagem. 14. Avaliação escolar. 15. Sucesso e fracasso escolares. 16. Aspectos relacionados ao 

professor, ao aluno e as práticas pedagógicas. 17. Formação de professores. 18. Fundamentos filosóficos 

da orientação educacional. 19. Atuação do Coordenador Pedagógico. 20. Atribuições do Coordenador 

Pedagógico. 21. Pedagogia de Projetos. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Ciências 

1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, caboridratos, lipídios, proteínas, 

ácidos nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e 

funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo. 4. Divisão Celular: Mitose e 

Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7. Conceitos Fundamentais da 

cologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera. 8. Teia e 

Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 10.Estrutura e funcionamento do corpo 

humano: os sistemas e órgãos. 11. Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 12. Reino Fungi, 

13. .Reino Animalia, 14. .Reino Vegetal. 15. Histologia Vegetal. 16. Organologia Vegetal – Os Órgãos 

Vegetais. 17. Fotossíntese. 18. O Crescimento e os Movimentos Vegetais. 19. Histologia Humana:Tecidos 
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Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecidos Muscular e Tecido Nervoso. 20. Substâncias químicas e suas 

propriedades. 21. Luz e cor. 22. Ondas mecânicas e Eletromagnéticas. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Cultura Religiosa 

1. O ensino religioso no Brasil: processo histórico e perspectivas. 2. O Ser Humano e o Fenômeno 

Religioso: fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e sociológicos das tradições religiosas; as 

tradições religiosas como elementos indissociáveis das culturas; religiões afro-brasileiras; o símbolo e o 

sagrado; o mito e o rito; os textos sagrados; a descrição das representações dos transcendentes nas 

tradições religiosas; síntese da história do budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Educação Física 

1. Concepção de área – Cultura Corporal. 2. Objetivos da área. 3. História da Educação Física no Brasil – 

tendências pedagógicas. 4. Organização didático-pedagógica do conhecimento. 5. Avaliação em Educação 

Física – concepção e critérios. 6. Conteúdos – Eixos de Trabalho. 7. Jogos: Jogos de Interpretação; Jogos 

Tradicionais; Jogos Cooperativos; Jogos Pré-desportivos. 8. Esporte: Atletismo; Futebol; Futsal; Voleibol; 

Basquetebol; Handebol. 9. Ginástica: Ginástica Geral; Ginástica Olímpica ou Artística; Ginástica Rítmica 

Desportiva. 10. Recreação. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de História 

1. As origens da Humanidade. 2. A Idade Média. 3. A Idade Moderna. 4. História do Brasil. 5 Historia de 

Santa Catarina. 6. História de Bombinhas. 7. As crises que abalaram o mundo. 8. História das 

Representações e das Relações de Poder. 8.1. Nações, povos, lutas, guerras e revoluções. 8.1.1. Processo 

de constituição do território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos, lutas, guerras e revoluções: a) 

Administração política colonial, lutas pela independência política, processo político de independência do 

Brasil, guerras provinciais; o Estado Monárquico; as lutas políticas na implantação da República, Revolução 

de 1930; o Estado Brasileiro e o populismo; governos autoritários – o Estado Novo e o regime militar pós-

64; o Estado Brasileiro pós-regime militar. b) Confrontos entre europeus e populações indígenas no território 

brasileiro, revoltas e resistências de escravos, revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; lutas 

sociais, rurais e urbanas, lutas operárias, lutas feministas, lutas pela reforma agrária, movimentos populares 

e estudantis, lutas dos povos indígenas pela preservação de seus territórios, Movimento da Consciência 

Negra. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Informática 

1. Noções de Informática: Hardware e Software. 2. Sistemas operacionais Windows e Linux. 3. Pacotes de 

escritório: Microsoft Office (Processador de Textos Word, Planilha Excel, Editor de Apresentações 

PowerPoint e Gerenciador de E-mail Outlook.). 4. Ferramentas e aplicações de informática. 5. 

Armazenamento e Gerenciamento de arquivos eletrônicos. 6. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e 

anti-vírus. 7. Tecnologia de informação e comunicação e fluência digital. 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 

* Alterado pela Errata N.º 001/2012 ao Edital de Concurso Público N.º 001/2012                         14 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de 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 1º grau, do 2º grau, logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1º grau, do 2º grau. Sistema 

de equações e inequações do 1º e do 2º 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. 8. Análise 

Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. 10. 

Probabilidade. 11. Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, 

circunferência (área e comprimento), área e perímetro de figuras planas. 12. Geometria Espacial: área e 

volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 13. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da 

circunferência, elipse, hipérbole e parábola. 14. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros 

simples e compostos. 15. Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; 

análise e interpretação de gráficos. 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Português 

1. 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 (de acordo com o novo acordo ortográfico). 

 

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor Pedagogo 

1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. 6. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto Político Pedagógico: 

princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 9. Alfabetização 

e letramento: características e pressupostos. 10. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 11. O 

professor de ensino fundamental. 11. A criança e a educação infantil: história, concepções. 12. Teorias de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil. 13. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. 14. 

Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. 15. Componentes curriculares da 

educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. 16. Avaliação na educação 

infantil. 17. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. 

18. O professor de educação infantil. 19. Família e instituição. 20. Projeto Político Pedagógico: princípios e 

finalidades. 21. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 22. Diretrizes Curriculares e de qualidade 

para Educação Infantil. 


