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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018 
 

ANEXO 03 
 

Conteúdos Programáticos 
 

Provas objetivas de 30 Questões 

 

Cargos do Nível de Ensino Fundamental: 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 
(quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e 
figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego 
de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples; Equação do 1º grau; Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos; Raciocínio Lógico. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 
15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Motorista 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação de trânsito: 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. 
Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e 
competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, 
responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. 
Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos 
obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. 
Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão 
para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. 
Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições 
gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e 
acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e 
condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas 
de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, 
suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de 
primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte 
de emergência. Veículos pesados: Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Deveres e proibições, 
infrações e penalidades. Medidas e processos administrativos. Noções sobre funcionamento e manutenção 
periódica e preventiva. Conhecimentos inerentes ao exercício do cargo. 
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Operador de Máquinas 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação de trânsito: 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. 
Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e 
competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, 
responsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Comandos 
principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Máquinas 
Rodoviárias: Condução e manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na operação e 
estacionamento; Manutenção e conservação; Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas 
apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento; Características, mecanismos e 
operação. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros 
Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Conhecimentos 
inerentes ao exercício do cargo. 
 
Cargos do Nível de Ensino Médio: 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da lin-
guagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estru-
tura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da 
oração; Termos integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações 
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; 
Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Tri-
gonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Assistente Administrativo 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Administração Geral: 
departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: centralização e descentralização. 
Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, contábil, administrativa, operações e 
pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. 
Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. 
Princípios gerais. Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 
regulamentos, normas organizacionais. Gestão de documentos. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de 
arquivo, acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, 
classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: registro e 
encaminhamento. Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório (telefone, central telefônica, 
copiadora, computador e impressora). Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
correspondência oficial. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a clientes, registro, 
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manuseio e transmissão de informações. Gestão do patrimônio, cadastro, convênios e contratos. 
Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do 
autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos 
no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de 
comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios 
modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, imagem profissional, 
sigilo e postura. Conhecimentos de Informática: Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes 
de um computador, dispositivos de entrada e saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 
ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 
2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; 
compartilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos da Web (WWW); Navegadores de 
internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e 
procedimentos básicos de segurança da informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e 
recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A 
referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil). [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
Educador Social 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família. Noções de Primeiros Socorros. Noções de Higiene e Profilaxia. Noções de Segurança no 
ambiente escolar. Noções básicas sobre drogas. Política Nacional da Juventude. Processo de comunicação. 
Políticas Públicas de Inclusão Social. Políticas educacionais. Apoio às atividades escolares. Atividade Física 
e o ciclo da vida: Hábitos alimentares, sono, controle de peso, criança, o adulto e o idoso, situações especiais 
para as mulheres e os benefícios do exercício regular. Conselho Tutelar. Crianças, adolescentes e famílias 
em situação de vulnerabilidade social. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal Municipal 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Administração Pública. Lei 
nº 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente. Lei 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais, Lei da 
Natureza, Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 001/1986. Resolução CONAMA 
nº 237/1997. Legislação Ambiental: impactos ambientais das atividades urbanas. Conceitos da Ciência da 
Conservação: conservação ambiental, preservação ambiental, poluição ambiental, biodiversidade, bioma, 
ecossistemas brasileiros. Fragmentação de habitats. Degradação ambiental. Ecologia da Restauração. 
Categorias de manejo. Manejo de fauna e flora. Princípios e práticas da educação ambiental. Impacto 
ambiental. Impacto ecológico das grandes obras. Preservação ambiental. Os sistemas naturais. O 
desenvolvimento e a questão ambiental: Os movimentos de defesa do meio ambiente. A rede hidrográfica. 
Poluição e contaminação do meio ambiente. Conceito de poluição. Controle da poluição. Áreas de proteção. 
Gerenciamento de áreas contaminadas. Fatores ambientais. O clima. Solo. Aterro sanitário. Noções sobre 
reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Origem dos resíduos. Reciclagem e poluição. Lei 
Complementar nº 16/2008 - Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Balneário Barra do Sul. Lei 
nº 435/2003 - Código de Obras e Edificações do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 50/1993 – 
Código Tributário do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 182, 183 e 225). Código de Defesa do consumidor. 
Estabelecimentos comerciais. Uso de passeio público por estabelecimentos comerciais. Lei nº 6.766/1979 
– Parcelamento do Solo Urbano, atualizada pela Lei nº 9.785/1999. Sistemas construtivos: etapas da obra, 
materiais de construção, manutenção e resistência mecânica dos materiais. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
Monitor de Educação 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB. Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. 
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Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Educação Especial. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Critérios de 
qualidade para atendimento em creche que respeitem os direitos fundamentais das crianças. O cotidiano na 
creche: espaço, tempo, rotina, atividades rotineiras. Indicadores de Qualidade para a educação Infantil. 
Interações, Linguagens e Brincadeiras na educação Infantil. Acolhimento e inserção. Relação família e 
creche/pré-escola. Educar e cuidar; Higiene, saúde e nutrição infantil. Princípios que fundamentam a prática 
na educação infantil. Atividades pedagógicas. Materiais pedagógicos. Rotinas de saúde da creche. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico de Enfermagem 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação básica SUS e 
política nacional de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem, 
idoso. DST/AIDS, doença mental, tuberculose, hanseníase. Ações de Atenção à Vigilância em Saúde: a) 
Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do Trabalhador. Ética 
profissional. Noções de anatomia. Relações humanas no trabalho: equipe de trabalho e pacientes. 5) Noções 
de microbiologia: infecção e desinfecção. Esterilização de materiais. Preparo e manuseio de materiais para 
procedimentos. Medidas de conforto: a) Preparo do leito; b) Movimentação; c) Transporte e higiene do 
paciente. Alimentação do adulto e da criança: a) Dietas; b) Administração. Preparo do paciente para exames 
e cirurgias: assistência a exames diversos. Assistência aos pacientes nas eliminações. Coleta de exames. 
Verificação de sinais vitais. Aplicação de calor e frio. Administração de medicamentos: dosagens e aplicação. 
Hidratação. Curativos. Sondagens. Cuidados no pré, trans e pós-operatório. Prevenção de acidentes. 
Primeiros socorros. Assistência no pré-natal. Doenças comuns na infância. Programas saúde pública. 
Imunizações. Procedimentos em clínica cirúrgica: a) obstétrica; b) pediátrica; c) centro cirúrgico e outros 
procedimentos de acordo com as atribuições do profissional. Prevenção e controle das infecções 
hospitalares. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico de Informática 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Microinformática: Software: 
Funcionamento, instalação, configuração e utilização: Microsoft Office 2007 ou superior; Sistemas 
operacionais Linux e Windows. Instalação e configuração: aplicativos utilitários em geral. Navegadores de 
internet (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox). Hardware: barramentos; conceitos 
sobre memórias eletrônicas (EPROM, FLASH, RAM, ROM), magnética (discos e fitas), ópticas (CD, DVD); 
conceitos sobre os principais componentes de um computador e periféricos (câmeras de vídeo, dispositivos 
apontadores, dispositivos de áudio, impressoras, monitor de vídeo, scanners, teclado); firmware (BIOS); 
interfaces de comunicação de dados (USB, Bluetooth, Ethernet, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort e 
Thunderbolt); microcomputadores baseados na arquitetura IBM-PC; montagem, instalação, configuração, 
utilização e manutenção de microcomputadores e periféricos; operação dos sistemas de armazenamento 
(interfaces IDE, SCSI, SATA e SAS, discos magnéticos e de estado sólido, configurações RAID); 
processadores; operação de sistemas de refrigeração, energia e nobreak. Redes de computadores: Redes: 
conceitos, topologias e principais componentes; equipamentos de conexão e transmissão (cabeamento, 
gateways, hub, modem, placas de rede, roteadores, switches); implementação e manutenção de rede de 
computadores; meios de transmissão (par trançado, fibra ótica e link de rádio); protocolos de comunicação 
e roteamento padrões OSI/ISO e TCP/IP; protocolos e serviços para Voz sobre IP (VoIP) e streaming de 
áudio e vídeo; redes sem fio. Segurança da Informação: mecanismos de detecção e proteção contra ataques 
e invasões; monitoramento e análise de tráfego; políticas, equipamentos e protocolos de segurança para 
redes; segurança física e lógica; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança da 
informação; tipos de backup, backup, arquivamento e recuperação. Técnicas de Programação: Lógica 
aplicada: algoritmos e técnicas de construção de algoritmos. Estrutura de dados: árvores, cadeia de 
caracteres, classificação de dados, estruturas e tipos abstratos de dados, filas, grafos, listas lineares, 
matrizes, pesquisa de dados, pilhas, recursividade e vetores. Programação estruturada: estruturas de 
controle de fluxo, estruturas em blocos, procedimentos e funções (Linguagem C), programação modular, 
rotinas, sub-rotinas. Programação orientada a objetos: classes e objetos, herança, interface, linguagens 
orientadas a objetos (Linguagens C++ e Java) e polimorfismo. Banco de Dados: Sistemas gerenciadores de 
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banco de dados (SGBD): princípios, conceitos e objetivos dos sistemas de banco de dados, usuários de 
bancos de dados. Linguagem SQL: conceitos relativos a objetos do banco de dados: Visões, Procedimentos 
Armazenados, Gatilhos, Funções; linguagem de Consulta de Dados; linguagem de Controle de Dados; 
linguagem de Definição de Dados; linguagem de Manipulação de Dados; linguagem de Transação de Dados. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Cargos do Nível de Ensino Superior: 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da lin-
guagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estru-
tura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da 
oração; Termos integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações 
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; 
Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Tri-
gonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Advogado Municipal 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. DIREITO 
CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; 
Organização do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de 
orçamento; Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a 
Responsabilidade na Gestão Fiscal. DIREITO AMBIENTAL: Noções básicas. Legislações federais, defesas 
e recursos no âmbito administrativo, como também na esfera judicial; implicações penais; Legislação sobre 
saneamento básico. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função 
administrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração 
Pública Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; 
Limites de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para 
legislar, dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais 
nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para 
Licitações, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de 
Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos 
administrativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; 
concessão de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; 
Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia 
no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação interpretação; Das pessoas: 
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conceito, capacidade, domicílio, desconsideração da personalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem 
de família; Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabilidade civil por danos causados ao meio 
ambiente, ao patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e 
sua classificação; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias 
espécies de contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A 
norma processual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. 
Organização judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: 
noções gerais. Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões 
preliminares e prejudiciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, 
conteúdo. Poderes, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, 
classificações, critérios de determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos 
de competência e de atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. 
Representação, assistência, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos 
processuais: classificação, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e 
ineficácia. Impulso processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de 
conhecimento. Etapas. Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, 
intimação, correção e integração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação 
rescisória. Noções gerais sobre recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, 
renúncia. Processo de execução. As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. 
Execução Fiscal. Embargos do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do 
Poder Público. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O 
processo cautelar. Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição 
contenciosa e de jurisdição voluntária. DIREITO DO TRABALHO: Responsabilidade solidária; Contrato 
individual de trabalho; Particularidades em relação ao Poder Público; Remuneração, salário mínimo, piso 
salarial, salário profissional, proteção, décimo-terceiro salário, adicionais, irredutibilidade e equiparação 
salarial; Duração do trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remuneração do serviço 
extraordinário, trabalho noturno repouso semanal e normas especiais de proteção ao trabalho da mulher; 
Licença a gestante e estabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo de trabalho; 
Processo trabalhista. DIREITO COMERCIAL: Do direito de empresa: da sociedade, espécies; Das 
sociedades comerciais: conceito, personalidade jurídica, tipos; Sociedades por quota de responsabilidade 
limitada: formação de seu nome, limite de responsabilidade dos sócios, poderes de gerência e sua 
delegação, posição dos sócios dissidentes; Sociedades por ações: formação de capital, limite de 
responsabilidade dos acionistas, órgãos societários. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração 
Pública; Crimes praticados por funcionários públicos; Noções gerais sobre peculato, emprego irregular de 
verbas ou rendas públicas concussão, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, 
advocacia administrativa, abono de função, exercício funcional ilegal, violação do sigilo funcional; Dos crimes 
contra a Administração Pública: crimes praticados por particular; Noções gerais. DIREITO TRIBUTÁRIO: 
Poder tributário; Sistema tributário; Discriminação das rendas tributárias; Limitações constitucionais ao poder 
de tributar: princípios da legalidade e anterioridade; Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, 
contribuição de melhoria e contribuições especiais; Preço público; Obrigação tributária; Espécies e 
elementos. DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de Defesa 
do Direito do Consumidor. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista Contábil 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. A contabilidade como ciência 
social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais de contabilidade, os objetivos da 
contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, o 
exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da 
demonstração do resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de recursos, 
estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, 
amortizações e exaustão. Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, 
princípios e técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/1964 – Lei 
do Direito Financeiro. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade 
Pública. Prática de elaboração de orçamento público; plano de contas; prática de escrituração em 
contabilidade pública. Balanço e prestações de contas. Ética profissional para o contador. Código de ética 
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contábil. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista de Controle Interno 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 513/2004 – Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. Lei Complementar nº 16/2008 - Plano Diretor de Desen-
volvimento do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 435/2003 - Código de Obras e Edificações do 
Município de Barra do Sul. Lei nº 50/1993 – Código Tributário do Município de Balneário Barra do Sul. A 
Administração Pública e os poderes estatais; Função administrativa; O regime jurídico administrativo; Prin-
cípios do direito administrativo e da Administração Pública Brasileira; Poderes da Administração Pública: 
hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Pú-
blicas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimen-
tos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administra-
ção Pública, 8.883/1994 – Normas para Licitações, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das 
Concessões de Serviços Públicos; Lei de Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – 
Pregão Eletrônico. Contratos administrativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; 
contratos de fornecimento; concessão de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Con-
vênios; Serviços Públicos; Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. As finan-
ças públicas; Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabili-
dade na Gestão Fiscal. Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios 
e técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/1964 – Lei do Direito 
Financeiro. Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: 
centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, con-
tábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e 
controle. Estatística. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista de Gestão de Pessoas 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Administração pública. 
Legislação trabalhista – conceitos básicos de admissão, remuneração, benéficos e exoneração. 
Metodologias de diagnóstico de necessidade de treinamento. Modelos de desenhos de cargos (clássico, 
humanístico, contingencial). Sistema de avaliação de desempenho. Planejamento estratégico de gestão de 
pessoas. Componentes da remuneração. Conceitos de administração de salários. Métodos de remuneração. 
Benchmarking.  [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a 
eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista de Licitações 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Administração pública. Lei 
8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos; modalidade de licitação, limites, tipos de 
licitação, princípios, prazos, dispensa e inexigibilidade, fase interna e externa do processo. Contratos – 
garantia de proposta e garantia de execução contratual, acréscimo contratual, prazos, revisão, reajuste e 
repactuação. Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão e Decreto 3.555/2000 – Aprova o regulamento para a 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Pregão – diferencial 
do pregão, adoção do pregão, tipos, bens e serviços comuns, funções do pregoeiro, termo de referência, 
casos de obrigatoriedade. Decreto 5.504/2005 – Estabelece a exigência de utilização do pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens comuns 
e serviços comuns. Decreto 5.450/2005 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 
bens e serviços comuns. Credenciamento, sessão pública, fases do certame, impugnação e recursos. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
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Assistente Social 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS/2004. Políticas Sociais Públicas no Brasil. Relações humanas no trabalho. A 
evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e norte-americana. O movimento de 
reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na 
trajetória histórica da profissão. As questões teórico metodológicas do Serviço Social: métodos, 
instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. 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. Fundamentos Legais: 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. Seguridade Social. Sistema Único 
de Saúde. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Lei Federal nº 8.662/1993 – Dispõe sobre 
a profissão de Assistente Social. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Enfermeiro 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação do SUS: 
Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da 
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fundamentos e exercício 
da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética - análise crítica. Epidemiologia 
e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de 
mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de 
enfermagem. Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração 
de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e utilização na enfermagem. Teorias 
administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento dos 
serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de enfermagem em ambulatórios. 
Enfermagem e recursos humanos - recrutamento e seleção. Enfermagem em equipe - dimensionamento 
dos recursos humanos. Tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na 
auditoria dos serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de 
imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do idoso, 
programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, programa de 
hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e prática. Consulta de enfermagem. 
Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 
Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, 
multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao cliente com vistas ao autocuidado: promoção 
e prevenção da saúde. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Engenheiro Civil 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 16/2008 
- Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 435/2003 - Código de 
Obras e Edificações do Município de Barra do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. Geologia 
Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; 
Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; 
Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; 
Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e 
pareceres técnicos. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. 
Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação 
de obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e 
armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de 
concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. 
Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - 
gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço 
Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. 
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Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. 
Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; 
compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento 
dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações 
superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da 
elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 
Analise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas 
isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em 
estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, 
variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos 
dos descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. 
Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de 
armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. 
Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de 
pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118 (2003) - Projeto de estrutura de 
concreto - procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de 
telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas 
e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. 
Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 
Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). Responsabilidade civil e 
criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes 
aos Art. n° 121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: 
legislação e normas, laudos de avaliação. Licitações e contratos da Administração Pública (lei n° 8.666/93). 
Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade 
na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da construção. Gerenciamento na Construção Civil; 
Instalações Prediais; Tráfego e Transporte. Cadastro multifinalitário e cadastro imobiliário. Análise de 
conformidade de projetos arquitetônicos. Planos e projetos de infraestrutura urbana: loteamentos. Projetos 
de edificações e complementares: projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, 
de proteção contra incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de reforma. 
Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, 
Documentação técnica e ART. Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, 
aprovações e franquias. Finalização da construção: recebimento dos serviços; medidas de garantia da 
integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até 
a data de publicação do Edital.] 
 
Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. O profissional da Engenharia 
Florestal. Dendrologia e dendrometria. Botânica geral. Zoologia geral. Entomologia florestal. Botânica 
fisiológica. Ecologia florestal. Solos florestais. Botânica florestal. Experimentação florestal. Anatomia e 
química da madeira. Recuperação de áreas degradadas. Fotogrametria e fotointerpretação florestal. 
Sementes e viveiros. Genética aplicada a engenharia florestal. Tecnologia de madeira. Microbiologia 
aplicada a engenharia florestal. Melhoramento florestal. Inventário florestal. Métodos silviculturais. 
Meteorologia e climatologia aplicada a engenharia florestal. Hidrologia e bacias hidrográficas. Estruturas de 
madeira. Fitopatologia. Manejo florestal. Mecanização. Agrossilvicultura. Economia florestal. Nutrição 
florestal. Avaliação e perícia florestal. Defesa florestal. Preservação e secagem da madeira. Incêndios 
florestais. Conservação da natureza. Política e legislação. Extensão florestal. Arborização urbana. 
Agricultura: Conhecimentos básicos sobre as principais culturas permanentes e temporárias: frutíferas, 
plantas ornamentais e olerícolas. Uso, Manejo e Conservação do Solo e de Recursos Naturais Renováveis. 
Estradas rurais. Mecanização e Implementos Agrícolas. Sistemas e Métodos da Topografia. Tecnologia de 
Levantamentos Topográficos. Geoprocessamento. Solo: Análise, processos de formação e classificação do 
solo. Propriedades Químicas e Físicas. Aeração e temperatura do solo. Manejo do solo: impactos, processos 
de degradação. Estrutura e consistência do solo. Erosão: tipos e causas. Manutenção e manejo de áreas 
degradadas. Materiais e substâncias poluentes do solo e da água. Determinação da vazão cursos d'água. 
Águas Subterrâneas. Relação solo-água: comportamento físico, armazenamento, absorção e fluxo de água 
no solo. Fundamentos da drenagem agrícola. Tipos de sistemas de drenagem. Barragens. Manutenção, 
segurança, capacidade operacional, seleção e custo de utilização de tratores e máquinas agrícolas. Escolha 
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de tratores e máquinas agrícolas e cálculo de capacidade operacional. Cuidados ao se operar tratores e 
máquinas agrícolas; Legislação Ambiental e de Recursos Hídricos. [Poderão ser objeto de questões, as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.] 
 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Sistemas de abastecimento 
de água: incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água. Importância do 
abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, impurezas e características físicas, 
químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; controle da qualidade da água. Consumo de água; 
estimativa de população. Captação de águas superficiais e subterrâneas: tipos de captação; materiais e 
equipamentos; dimensionamento; proteção. Tratamento de água de abastecimento para pequenas e 
grandes comunidades: coagulação/floculação; decantação; filtração; oxidação/desinfecção; 
fluoretação/desfluoretação. Tratamento coletivo e individual de águas residuárias domésticas: 
características dos esgotos; processos e grau de tratamento; tratamento preliminar; tratamento secundário 
e terciário; tratamento do lodo; reuso da água e disposição no solo. Sistemas de distribuição de excretas e 
de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento. 
Sistemas de esgotos sanitários: Tratamento de Efluente Sanitário. Tratamento de efluentes industriais: 
características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensionamento; recuperação de materiais. Coleta, 
transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo). Resíduos sólidos: conceito, classificação, 
acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Controle sanitário do ambiente, 
incluindo o controle de poluição ambiental. Controle de vetores biológicos transmissores de doenças 
(artrópodes e roedores de importância para a saúde pública). A avaliação de impacto ambiental - EIA. O 
relatório de impacto ambiental - RIMA. O licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras - LAP, LAI, LAO. Saneamento de edificações e locais públicos, tais como 
piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral. Saneamento dos alimentos. Lei Federal 
nº 6938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente. Lei 11445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico. 
Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos 
de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Farmacêutico 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Controle de Qualidade: 
conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e medicamentos. Assistência 
Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em 
Farmácia Hospitalar. Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e 
distribuição de medicamentos e correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de 
Medicamentos. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica hospitalar: 
Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral. Antimicrobianos: 
princípios básicos para o uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de 
ação sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e 
Farmacoeconomia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a 
eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal da Fazenda 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Administração Pública. Lei 
nº 50/1993 - Código Tributário do Município de Balneário Barra do Sul. Relações humanas no trabalho. 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título II, 
Capítulo I); Organização político administrativa (Título III, Capítulo I). Impostos dos Municípios – 
Competência; Obrigação Tributária; Tipos de tributos; Emendas Constitucionais. Fiscalização de tributos: 
organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do 
município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, 
classificação, escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da 
Administração. Poder de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies 
do ato administrativo. Código Tributário Nacional. Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças 
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Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal. Antecedentes históricos. Objetivos. 
Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de 
Relações Humanas. Lei de Improbidade Administrativa. Higiene Pública e Sanitária. Higiene e Segurança 
do Trabalho. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fisioterapeuta 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação do SUS: 
Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da 
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fisioterapia: Definição e 
conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas afecções cardiorrespiratórias: 
conhecimentos específicos em ventilação invasiva e não invasiva, fisiologia da respiração. Fisioterapia em 
traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações 
e técnicas médico-cirúrgicas. Fisioterapia em Queimados. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fonoaudiólogo 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Conceitos básicos; 
comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno normal da linguagem oral. 
Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global da criança, segundo as áreas: motoras, 
cognitivas, socioemocionais. Processo de aquisição da linguagem oral e escrita. Alterações da linguagem 
oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na 
linguagem oral e escrita. A psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da linguagem escrita. 
Elementos básicos na psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação 
especial e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da 
aprendizagem. Pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A 
escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala normal, receptor, transmissor e 
efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação das etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: 
respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição 
atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, características, etiologia, 
consequência. Avaliação da fala ligada a estas patologias, fundamentação teórica, recursos e prognóstico. 
Voz: Mecanismo de produção da voz: função respiratória, mobilidade laríngea durante a formação, sistema 
de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação, estrutura da fonação. O fenômeno fonoaudiológico 
na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, afonia alaríngea, insuficiência velo faríngea (rinofonia) - 
conceituação, etiologia, sintomatologia, consequência, conduta para reeducação. Audição: 
Desenvolvimento da função auditiva. Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da 
audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos 
diversos graus de perda. Unidade audiométrica, análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e 
neurossensoriais. Características do desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O 
deficiente auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em Fonoaudiologia. 
Fonoaudiologia e Saúde Pública. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico ESF 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação do SUS: 
Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da 
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Infecção nosocomial do trato 
urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções 
comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, 
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, 
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão 
arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e 
arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares 
crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, 
úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças 
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renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, 
nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias, 
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e 
meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: 
transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; 
Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, 
dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, 
trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças 
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, esquistossomose mansônica, 
malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido 
conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite 
atópica, anafilaxia. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Veterinário 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Epidemiologia e controle de 
zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, dengue, febre amarela, febre 
maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e criptosporidiose. 
Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos. Noções de saneamento, tratamento e 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem de águas 
pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias. Boas práticas de fabricação de produtos 
de origem animal. Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal. Boas práticas de produção de 
produtos de origem animal. Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e derivados, 
aves, ovos, pescado e mel. Tecnologia de produtos de origem animal. Aplicação do Método HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos. Pontos Críticos de Controle-APPCC em indústrias de 
produtos de origem animal. Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias, regulamentos, resoluções e 
instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem animal: importância, controle e legislação. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Nutricionista 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Nutrientes (definição, 
propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, cotas recomendadas e fontes alimentares). Fibras 
alimentares e água. Administração de Serviços de Alimentação (Aspectos físicos na Unidade de Alimentação 
e Nutrição, controle de matérias-primas, higiene de alimentos, manipuladores e ambiental, planejamento e 
elaboração de cardápios, prevenção de surtos de toxinfecções alimentares). Alimento: classificação, 
princípios nutritivos, seleção, preparo, perdas decorrentes. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de 
Doenças pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Química dos Alimentos: 
Consequências biológicas da oxidação de lipídeos, Antioxidantes, Conservantes Químicos usados em 
Alimentos. Avaliação Clínico-Nutricional (história clínica, parâmetros antropométricos, clínicos, bioquímicos 
e imunológicos para adultos, diagnóstico nutricional. Fisiopatologia e Dietoterapia na síndrome metabólica, 
doenças renais, doenças do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, pancreatite, colecistite e câncer. 
Dietoterapia no pré e pós-operatório. Desnutrição, obesidade, Diabete Mellitus, insuficiência renal, doenças 
do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, dislipidemias, pancreatite, colecistite, câncer. Acidente 
Vascular Cerebral, trauma, sepse, queimado. Terapia Nutricional Enteral e Parenteral: prescrição, 
conhecimento sobre a absorção e carência de nutrientes, vias de acesso, tipos de dieta enteral e parenteral, 
Resolução RDC 63/2011 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Psicólogo 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Psicologia: conceituação; 
principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação, aprendizagem, comunicação, liderança. 
O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo e a saúde; o Psicólogo e a educação; o 
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Psicólogo e as instituições sociais e as organizações. Processo de desenvolvimento humano normal nos 
aspectos biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de 
desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de 
personalidade de forma geral. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; 
psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e 
técnicas de seleção; os testes psicológicos; a entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração 
de laudos psicológicos; orientação educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: o 
comportamento humano nas organizações; a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento 
psicológico; conceitos básicos em treinamento de pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: 
formas de atendimento grupal na organização pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de 
grupos; grupos operativos; orientação familiar; orientação a grupos sobre dependência e codependência na 
adicção. A Ética na prática da psicologia. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Terapeuta Ocupacional 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Legislação do SUS: 
Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da 
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Terapia Ocupacional com 
pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades e gravidades: 
amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, 
cognição. Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão, Avaliação 
de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, Avaliação de Queimados. Modelos de Terapia 
Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia Ocupacional para 
pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neurodegenerativas, lesão de medula espinhal, Queimados 
Ortopédicos, Cardiopulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de Terapia Ocupacional para 
Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adaptações. Terminologia Uniforme 
para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos deletérios da imobilidade. [Poderão ser objeto de questões, as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.] 
 
Cargos do Nível de Ensino Superior (IPBS): 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da lin-
guagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estru-
tura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da 
oração; Termos integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações 
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; 
Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Tri-
gonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
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Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Advogado 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. DIREITO ADMINISTRATIVO: 
Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública. 
Administração pública: conceito, natureza, fins e princípios. Estrutura da Administração Pública. Poderes e 
deveres do administrador público. Responsabilidade do chefe do poder executivo: Prefeito Municipal. 
Administração Indireta: conceito. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de 
economia mista. Controle da Administração Indireta. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos administrativos: conceito, elementos, atributos e 
espécies. Anulação, revisão e revogação. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. 
Controle administrativo: conceito, espécies, disposições peculiares. Contratos Administrativos: conceito. 
Peculiaridades e interpretações do contrato administrativo. Formalização. Cláusulas necessárias. 
Inexecução. Consequências da Inexecução Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, 
finalidades, espécies, dispensa e inexigibilidade. Serviço público: conceito, classificação. Concessão e 
permissão. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego 
e função: normas constitucionais, provimento e vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, 
administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. 
Concurso público. Bens públicos: regime jurídico e classificação. Formas de utilização: concessão, 
permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito e aspectos 
fundamentais. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado: 
conceito, características, classificação e temas relevantes. Processo administrativo: princípios, conceitos 
fundamentais e temas relevantes. Processos administrativos em espécie. Improbidade administrativa; 
Enriquecimento ilícito e abuso de poder; Sanção Penal e Civil. Lei Federal nº 8.666/1993 – Lei de Licitação; 
Lei de Licitações e Contratos; Lei nº 10.192/2001- Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real; 
Lei nº 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: fontes, 
princípios, conceitos, objeto, classificação e estrutura; Normas constitucionais: integração, eficácia, 
aplicação e integração. Leis complementares e ordinárias. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988: princípios e objetivos fundamentais. Direitos fundamentais: direitos e deveres individuais e 
coletivos. Remédios constitucionais. Estrutura e organização do Estado Brasileiro: organização dos poderes 
executivo, legislativo e judiciário. Repartição de competência na estrutura federal. Descentralização e 
cooperação administrativa na federação brasileira. Posição do Município na federação brasileira. Criação e 
organização dos municípios. Autonomia municipal. Bens públicos. Administração pública: direta e indireta. 
Servidores públicos: disposições gerais e regime jurídico. Poder executivo: composição e atribuições. Poder 
legislativo: composição e atribuições. Poder judiciário: composição e atribuições. Controle de 
Constitucionalidade: conceito, espécies e suas subdivisões, ações no controle concentrado. Emendas 
Constitucionais. Advocacia Pública. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional: princípios 
constitucionais tributários. Discriminação constitucional de rendas. Repartição das receitas tributárias. 
Limitações ao poder de tributar. Repartição de Competências. Orçamento. Ordem econômica e financeira: 
política urbana. Ordem social: seguridade social, saúde, assistência social, educação, cultura e meio 
ambiente. Direitos difusos e coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais 
categorias. Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Inquérito civil. Ação civil pública. 
Fundo para reparação dos bens lesados. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular. Posição 
processual das pessoas de direito público. Improbidade administrativa. Ação de responsabilidade por ato de 
improbidade administrativa. Patrimônio histórico artístico, turístico e urbanístico. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL: Princípios constitucionais e gerais do processo civil. Processo civil no controle de constitucionalidade. 
Jurisdição e competência. Atos processuais. Pessoas jurídicas de direito público no processo civil. Processo: 
procedimentos e suas espécies. Inicial. Resposta do réu. Provas. Sentença. Recursos. Ação rescisória. 
Precatórios. Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. 
Ação de usucapião. Retificação de área, divisão, retificação e registro imobiliário. Ação de desapropriação. 
Mandado de segurança: individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data. Ação popular. Ação civil 
pública. Ação monitória. Ação declaratória. Execução fiscal. DIREITO TRIBUTÁRIO: fontes, princípios e 
conceitos fundamentais. Sistema tributário nacional: tributo, espécies de tributo. Vigência e aplicação da 
Legislação Tributária. Tributos Municipais. Execução Fiscal. O município e o poder de tributa. Fundamentos 
da imposição tributária, suas limitações no ordenamento jurídico. Imunidade, isenção e não incidência. 
Limitações da competência tributária. Ilícito penal tributária: crimes contra a ordem tributária. Ilícito tributário, 
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ilícito administrativo tributário. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade social: origem e evolução legislativa 
no Brasil; conceito; organização e princípios constitucionais. Regime Geral da Previdência Social e Regime 
Próprio de Previdência Social: beneficiário, benefícios e custeio. Lei 8.213/1991 - Lei de Benefícios da 
Previdência Social; Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Decreto 3.048/1999 – Regulamento da 
Previdência Social. Regime próprio de previdência social dos servidores públicos (RPPS): O RPPS na 
história. O regime próprio na Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais. Segurados e não 
segurados no RPPS. Dependentes no RPPS. Custeio no RPPS. Contagem do tempo no RPPS. Controle 
das aposentadorias e pensões pelos Tribunais de Contas. Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina. Compensação previdenciária. Certidão de Tempo de Contribuição. Benefícios 
previdenciários no RPPS: aposentadorias, auxílios, pensão por morte e outros. Processo previdenciário no 
RPPS. Regime de Previdência Complementar do Servidor Público. Constituição Federal. Emendas 
Constitucionais. Lei nº 9.717/1998 - Lei dos Regimes Próprios de Previdência Social; Lei Geral da 
Previdência Pública. Lei nº 9.796/1999 – Lei Hauly. Lei nº 10.887/2004. Decreto Federal nº 3.112/1999 - 
Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. Decreto Federal nº 3.788/2001 - 
Institui, no âmbito da Administração Pública Federal, o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. 
Portaria MPS nº 154/2008 e suas alterações. Portaria MPS nº 402/2008 e suas alterações. Orientação 
Normativa SPS/MPS nº 02/2009 e suas alterações. Instrução Normativa SPS/MPS nº 01/2010. Instrução 
Normativa SPS/MPS nº 02/2014. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Contador 
 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. A contabilidade como ciência 
social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais de contabilidade, os objetivos da 
contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, o 
exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da demons-
tração do resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de recursos, estru-
tura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, amortiza-
ções e exaustão. Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios e 
técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/1964 – Lei do Direito 
Financeiro. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prática 
de elaboração de orçamento público; plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. 
Balanço e prestações de contas. Ética profissional para o contador. Código de ética contábil. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até 
a data de publicação do Edital.] 
 
Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Docente): 
 
Todos os Cargos de Nível de Ensino Superior (Grupo Docente) terão a prova objetiva de Conheci-
mentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da lin-
guagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estru-
tura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da 
oração; Termos integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações 
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; 
Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Tri-
gonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
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TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
Todos os Cargos de Nível de Ensino Superior (Grupo Docente) terão a prova objetiva de Conheci-
mentos Específicos com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a 
que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Professor de Artes 
Professor de Artes (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. História do ensino de Arte no Brasil: as relações e contextos do período 
colonial ao momento atual. Relações da história da arte no Brasil com as tendências estrangeiras: 
convergência, divergência e recontextualizações. Lei das Diretrizes e Bases e as novas formulações legais 
para o ensino de arte no Brasil. Fundamentos políticos, culturais e estéticos do ensino escolar de Artes. 
Metodologias e cotidiano escolar no ensino escolar de arte: uma perspectiva sócio-histórica. Avaliação do 
ensino da arte. Mediações pedagógicas na formação do docente do ensino das Artes. Arte e conhecimento: 
interdisciplinaridade no currículo escolar. Conteúdos, métodos e procedimentos escolares em artes 
plásticas, artes visuais, artes cênicas e música. As artes visuais, as artes cênicas, a música e a sua história 
no Brasil e no mundo. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional 
e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense 
e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo 
artístico na educação escolar. Principais obras e artistas dos estilos da arte: renascentista, barroco, 
impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções geométricas: ponto, linha, reta, plano. Figuras 
geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Professor de Ciências (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do ensino de Ciências. Temas transversais: Pluralidade 
Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Temas atuais: Bioética, 
Engenharia Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem. Educação 
Ambiental. Noções básicas para a questão ambiental. Matéria e energia: Estrutura da matéria. 
Características dos materiais. Propriedades físicas dos materiais. Separação de materiais. Misturas. 
Misturas homogêneas e heterogêneas. Transformações químicas. Transformações reversíveis e não 
reversíveis. Ciclo hidrológico. Consumo consciente. Reciclagem. Formas de propagação do calor. Fontes e 
tipos de energia. Transformação de energia. Cálculo de consumo de energia elétrica. Uso consciente de 
energia elétrica. Vida e evolução: Respeito à diversidade. Seres vivos no ambiente. Níveis de organização 
e propriedades dos seres vivos. Botânica: Classificação, importância, partes e funções dos vegetais. 
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Zoologia dos invertebrados e vertebrados. Micro-organismos. Diversidade de ecossistemas. Fenômenos 
naturais e impactos ambientais. Preservação da biodiversidade. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos 
e bióticos, cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos. Terra e 
Universo: O Sol como fonte de luz e calor. Características da Terra. Usos do solo. Forma, estrutura e 
movimentos da Terra. Composição do ar. Efeito estufa. Camada de ozônio. Fenômenos naturais (vulcões, 
terremotos e tsunamis). Placas tectônicas. Sistema Sol, Terra e Lua. Clima. [Observação: Poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.]  
 
Professor de Educação Física 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da 
Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. 
A Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento 
e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e 
expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Fisiologia do 
exercício. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício de convivência. 
Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões e alterações 
osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Parâmetros Curriculares 
Nacionais em Educação Física.  [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Educação Infantil 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. As fases do desenvolvimento infantil e suas relações com a aprendizagem. 
Pedagogia de Projetos e Temas Geradores. Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil. Princípios que 
fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção de cuidar na educação infantil. Conceito de 
Criança, Infância e Educação Infantil. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da 
autonomia. As instituições de Educação Infantil e a relação com as famílias. Especificidades pedagógicas 
para creche (de 0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos). A educação infantil e a articulação com o ensino 
fundamental. A Educação Infantil e a construção da leitura e da escrita. As brincadeiras, as interações e as 
linguagens na educação infantil. As rotinas na educação infantil. A organização dos tempos e espaços na 
educação infantil.  [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Geografia (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
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importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e 
importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: linhas e círculos; 
localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e 
representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação de documentos 
cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das camadas internas da 
atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento integrado dos componentes 
físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos aplicados à Geografia: 
Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, 
industrialização e circulação; relações socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro: 
Localização e situação. O ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: 
geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: 
composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, 
urbanização e metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção e gestão do espaço 
geográfico: Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos 
ecossistemas e geosistemas. A produção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, 
composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações campo-cidade e 
cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação 
de serviços. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas 
internas, qualidade ambiental e ações mitigadoras.  [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de História (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Tempo e espaço como categoria histórica. Relações sociais de produção. 
Didática e metodologia da História. Movimentos sociais; globalização; capitalismo. Circuito do poder: 
democracia, participação, descentralização. Lutas sociais na América Latina, Argentina, Brasil e Chile. A 
escravidão reabilitada. Revolução Burguesa no Brasil. História de Santa Catarina; História do Brasil; História 
Geral. Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social e 
política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. O cristianismo. A Europa 
Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo. Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação. Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício. A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica. Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo. Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma. O Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial. O Brasil 
Colonial: A economia açucareira e mineira. A sociedade açucareira e mineira. Administração colonial e o 
escravismo colonial. As contradições do sistema colonial e as conjurações. O processo de Independência: 
A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de recolonização e a independência. O Império brasileiro: 
Primeiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência. Constituição de 1824. Confederação 
do Equador. Período Regencial. Segundo Império: economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre. Abolicionismo. Movimento republicano e a Proclamação da República. 
O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação econômica; crises 
políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 
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1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. A época 
contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo. O imperialismo: características gerais; a nova 
corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A crise de 1929 e sua 
repercussão no Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova 
ordem geopolítica mundial. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Professor de Língua Estrangeira 
Professor de Língua Estrangeira (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino de língua inglesa 
no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa 
no Brasil. A língua como forma de interação. A língua como perspectiva histórico-cultural. 
Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino das quatro 
habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental: estratégias de leitura. 
Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Professor de Língua Portuguesa (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Noções históricas da língua 
portuguesa: origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. Comunicação: 
elementos. Linguagem: tipos de linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conhecimentos linguísticos: 
linguística, psicolinguística e sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa. Fonética e fonologia: fonema 
e letra, classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos. Ortografia: regularidade e irregularidade. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: classes de 
palavras (flexão e emprego). Sintaxe: frase, oração, período, termos da oração. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de 
linguagem. Gêneros textuais. Leitura: interpretação de texto. [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em 
dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Professor de Matemática (EJA) 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
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aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber, 
ensinar e aprender. O currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da Matemática com regras 
e significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A história da Matemática. 
Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e composta, porcentagens e juros 
simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e 
reais (identificação, propriedades e operações), números decimais, potência de 10, cálculo com radicais. 
Campos Algébricos: expressões algébricas, polinômios, produtos notáveis, equações e inequações do 1º e 
2º graus, sistemas de equações com duas variáveis, equações fracionárias do 1º grau. Campos 
Geométricos: sistemas de medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações, 
ângulos complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. 
Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e quadriláteros). [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.] 
 
Professor de Séries Iniciais 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Decreto 6.094/2007 – Implementação do Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, pela União Federal. Portaria MEC nº 867/2012 – Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade certa e as Ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Ensino fundamental de 9 anos: 
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Concepção de Habilidades e Competências. 
Didática e Metodologia da alfabetização e do letramento: Alfabetização na Língua Portuguesa: Concepções 
de Alfabetização: currículo no ciclo da alfabetização; avaliação da alfabetização; inclusão como princípio 
fundamental do processo de alfabetização. Alfabetização na Perspectiva do Letramento; Aprendizagem e 
apropriação do Sistema de Escrita alfabética; Gêneros textuais; Projetos de Ensino e Sequências Didáticas; 
A sala de aula como ambiente alfabetizador; Direitos de Aprendizagem da Língua Portuguesa; Avaliação no 
Bloco de Alfabetização e Letramento. Alfabetização Matemática: O ensino de Matemática no Bloco de 
Alfabetização e letramento; direitos e objetivos de aprendizagem da matemática; Papéis do brincar e do 
jogar na Alfabetização Matemática; A sala de aula como um espaço alfabetizador em Matemática; 
Quantificação, registros e agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração decimal; Operações na 
resolução de problemas; Geometria; Grandezas e medidas; Educação estatística. Conceito e aplicação da 
contextualização de conteúdos. Produção de textos nas turmas de 4ª e 5ª anos. Conceitos Metodológicos 
Específicos do Ensino dos Componentes Curriculares: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia 
e Ensino Religioso. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Especialista em Educação): 
 
Todos os Cargos de Nível de Ensino Superior (Grupo Especialista em Educação) terão a prova obje-
tiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da lin-
guagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estru-
tura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da 
oração; Termos integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações 
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coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representa-
ção fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três sim-
ples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; 
Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Tri-
gonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sus-
tentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
Todos os Cargos de Nível de Ensino Superior (Grupo Especialista em Educação) terão a prova obje-
tiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, 
conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Pedagogo Administrador Escolar 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Correntes teóricas e metodológicas. Relação desenvolvimento e 
aprendizagem. Interdisciplinaridade. Gestão educacional: conceitos, funções e princípios básicos. A função 
administrativa da unidade escolar e do gestor: contextualização teórica e tendências atuais. A dimensão 
pedagógica do cotidiano da escola e o papel do administrador escolar. Levantamento e análise da realidade 
escolar: o projeto político pedagógico, o regimento escolar, o plano de direção, planejamento participativo e 
órgãos colegiados da escola. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Pedagogo Orientador Escolar 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Correntes teóricas e metodológicas. Relação desenvolvimento e 
aprendizagem. Interdisciplinaridade. Ética e trabalho. Educação brasileira no contexto atual. Teorias da 
aprendizagem. Função social e política da escola. Sistema Municipal de Ensino. Diretrizes Gerais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. Fases do 
desenvolvimento da aprendizagem. Sistema Municipal de Avaliação. Gestão Escolar. [Observação: Poderá 
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.] 
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Pedagogo Supervisor Escolar 
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano 
Municipal de Educação do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, 
importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Relação ensino-
aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Correntes teóricas e metodológicas. Relação desenvolvimento e 
aprendizagem. Interdisciplinaridade. O homem enquanto sujeito social. A sociedade capitalista: relações de 
produção. A educação enquanto processo de humanização. O conhecimento numa perspectiva de 
totalidade. A produção material da escola pública contemporânea. As funções sociais da escola hoje. Os 
especialistas enquanto articuladores do projeto Político Pedagógico. O planejamento: concepções e 
metodologias. A avaliação escolar e institucional: concepções e desdobramentos pedagógicos. O currículo 
escolar. Os temas transversais na consolidação da proposta pedagógica. A educação inclusiva: construção 
de paradigmas. História da educação mundial. História da educação brasileira. História da educação de 
Santa Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Ética, moral e moralidade. Legislação e educação. 
Gestão Democrática escolar e autonomia. O financiamento da educação. A organização escolar. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 


