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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADO 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, 
vírgula, acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, 
g, j. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, 
substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, encontros 
consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e 
coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. 
Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos 
Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: 
processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, 
substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido 
próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. 
Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. 
Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, 
gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de 
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, 
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de 
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de 
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, 
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: 
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de 
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e 
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: 
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do 
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades 
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, 
do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Cordilheira Alta (SC). Lei 
Orgânica do Município de Cordilheira Alta (SC). 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais: 
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes 
às atividades a serem desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Produtos 
apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, entre outros. 
Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de 
móveis e utensílios. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de qualidade e 
produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Noções básicas de segurança no trabalho. Simbologia dos 
produtos químicos e de perigo. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. 
Primeiros socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras. Trabalhos de cozinha. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo.  
 
- Operador de Máquinas: 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de 
Trânsito. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o 
trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas Perigosas. Mecânica básica: painel de 
instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio e 
embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza da máquina. Direção econômica. Segurança. 
Simbologia. Conhecimento das máquinas (trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, 
motoniveladora, tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras e similares). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
- Agente Comunitário de Saúde: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Portaria GM nº 648/2006 – Revisão das Diretrizes e 
Normas para a Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 
2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas Nacionais de Informação 
(SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância sanitária, 
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epidemiológica e ambiental). Política Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico 
de Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças 
transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O Agente 
comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes, DST/AIDS. Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, Meningite. Conceito, 
noções e controle de surtos, endemia, epidemia e pandemia. Atenção a saúde da mulher, 
da criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de 
biossegurança. Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Assistente Odontológico: 
Lei n.º 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências). Lei n.º 11.889/2008 (Regulamenta o exercício das profissões de Técnico 
em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB). Recepção do Paciente: 
ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento 
com suprimento do material necessário. Isolamento no campo operatório. Manipulação e 
classificação de materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-
orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do 
cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória. Aplicação de 
métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Anatomia do 
dente. Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso. 
Esterilização de Material. Biossegurança. Conhecimentos Básicos de funcionamento de 
uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados. 
Instrumentação de Materiais. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Assistente Social: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estatuto do Idoso. Lei Orgânica da 
Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do 
Serviço Social no Brasil. A influência européia 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 teóricas 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. Desigualdade social. 
Família e sociedade. Processo de intervenção social. Possibilidades e limites da prática 
do serviço social. Código de Ética da Assistente Social. Lei Federal n.º 8.662/93. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
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- Fisioterapeuta: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. O exame clínico do fisioterapeuta. Técnicas de 
reabilitação em pacientes com deficiência física e/ou mental. Cinesioterapia. Hidroterapia. 
Massoterapia. Termoterapia. Eletroterapia. Crioterapia. Hipoterapia. Vibroterapia, 
ergoterapia, pressoterapia. Fisioterapia nas afecções cárdio-respiratórias. Fisioterapia em 
Traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 
Fisioterapia em amputações e técnicas médicas cirúrgicas. Fisioterapia aplicada à 
geriatria. Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva (lesões mais comuns nos 
esportes e tratamento). Fisioterapia do Exercício. Código de Ética Profissional. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Odontólogo: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção 
Básica na Saúde. Farmacologia aplicada à Odontologia: antibióticos, analgésicos, 
antipiréticos, antiinflamatórios, hemostáticos, drogas ansiolíticas, relaxantes musculares 
de ação central, vitaminas. Tratamento de pacientes grávidas, diabéticos, cardíacos, com 
doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Anestesiologia local e controle da dor. 
Técnicas de anestesia regional e local. Soluções anestésicas. Doenças periodontais: 
classificação, placa e cálculo dental, doença periodontal necrosante, raspagem e 
alisamento radicular, gengivite, periodontite. Radiologia. Materiais de moldagem, gessos, 
ligas para amálgama, composição das resinas, cimentos. Restaurações diretas e 
indiretas, cerâmicas, em dentes anteriores e posteriores. Lesões físicas e químicas da 
cavidade bucal e lesões não-cariosas. Manifestações bucais das doenças metabólicas. 
Doenças dos nervos e músculos, doenças de origem microbiana, distúrbios do 
metabolismo, doenças do sistema específico, anomalias dentárias, patologia das 
glândulas salivares, cistos, tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Infecções 
bacterianas, virais e micóticas, disseminação das infecções bucais. Cariologia: causas, 
tratamentos, prevenção. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e 
parabucais. Desenvolvimento da Oclusão. Odontopediatria: prevenção da cárie dentária 
na criança e no adolescente, traumatismo na dentição decídua, tratamento pulpar em 
dentes decíduos, restaurações em dentes decíduos, anatomia dos dentes decíduos, 
técnicas anestésicas e de RX em crianças, farmacologia para crianças. Flúor. Endodontia: 
cavidade pulpar, alterações patológicas no periápice, tratamento conservador da polpa 
dental, abertura coronária, obturação do canal radicular, apecificação. Cirurgias em 
Odontologia. Normas de biossegurança. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e 
a prática odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Código de 
Ética Odontológica. Lei n° 5.081/1966 – Regula o exercício da profissão odontológica. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
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- Médico Especialista - Ginecologista: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção 
Básica na Saúde. Específicos: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos 
genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital 
feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica 
clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. 
Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade 
conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da 
adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática 
em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do 
colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia 
trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. 
Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez 
ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. 
Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Amniótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e 
locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia 
obstétrica. Relações Úterofetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência 
pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. 
Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. 
Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. 
Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. 
Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico. 
Gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica Perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério 
patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicos legais em 
tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade perinatal. Distocias do 
trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico 
e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez 
molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-
legais da prática obstétrica. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 
Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Declaração de Óbito. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ciências e Agroecologia – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. O universo: formação do universo; o 
sistema solar; o planeta terra; crosta terrestre; terra – sol – lua; biosfera. Atmosfera: 
características; propriedades; componentes; pressão atmosférica; meteorologia; poluição 
da Atmosfera. Água: composição; estados físicos da água; a água no meio ambiente; uso 
e consumo da água; processos de tratamento da água; a água e a saúde. Solo: formação; 
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rochas; solo; erosão e queimadas; uso sustentável do solo; os minerais. Ecologia: 
ecossistemas; comunidades; populações; cadeia alimentar – equilíbrio e desequilíbrio; 
transferência de energia e matéria nos ecossistemas; relações entre os seres vivos; 
equilíbrio ecológico. Higiene e Saúde: saúde e doenças; prevenção. Origem da Vida e 
Evolução: organização celular dos primeiros seres vivos; seleção natural; matéria viva e 
matéria bruta; evolução dos seres vivos. Educação Ambiental – representações e práticas 
sociais em Educação Ambiental; Biodiversidade; Classificação dos seres vivos; vírus: 
características gerais; doenças. Reino Monera: bactérias; cianofíceas. Reino Protista: 
algas e protozoários; Reino Fungi: características gerais; fermentação. Reino Vegetal: 
algas; vegetais inferiores; vegetais superiores; características gerais. Reino Animal: 
principais características dos vertebrados – peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – 
principais características invertebrados – artrópodes, equinodermos, poríferos, cnidários, 
platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos. Organização do Corpo Humano: da 
célula ao organismo: citologia; histologia; funções de nutrição; alimentos; saúde e 
alimentação; anatomia e fisiologia dos sistemas; sistema de sustentação; sistema 
muscular; os sentidos; sistemas de coordenação e controle; sistema reprodutor e 
reprodução humana; noções de hereditariedade; sistema circulatório; sistema respiratório; 
excreção; O corpo: desenvolvimento e maturidade. Principais grandezas físicas escalares; 
noções de termologia; óptica; eletricidade; magnetismo; mecânica (movimentos); trabalho 
– máquinas simples; ondas; força – Leis de Newton; atração gravitacional. Introdução ao 
Estudo da Química: noções gerais de matéria; mudanças de estado de substâncias e 
misturas; sistemas; substâncias; misturas; átomo e suas partes; classificação periódica 
dos elementos; ligações químicas; funções e reações químicas; classificação e 
nomenclatura. Aquecimento global - efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de 
ozônio. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Especial – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE – Lei 
n.º 13.005/2014. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos 
Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. 
Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: 
acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. 
Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Proposta 
Curricular de Santa Catarina. Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdo 
do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do tempo e do 
espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano 
escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na 
prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Educação inclusiva. Bases 
psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. 
Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão 
participativa na escola. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem.  
Tecnologias no contexto educacional. Ética no trabalho docente. Diversidade. 
Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. 
Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos multifuncionais. Deficiência Física e 
AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e AEE. Pessoas com Surdez e 
AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, 
Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria 
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Física e Atividades Esportivas – Habilitado/Não 
Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. 
A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e 
na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino 
fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão 
construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais 
de Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e 
transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados 
à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: 
atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, 
técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-
desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e 
Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos 
e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) – Habilitado/Não 
Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico. A educação básica no 
Brasil. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Proposta Curricular de Santa Catarina. Fundamentos e organização curricular. A 
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Currículo e cultura. Tendências 
pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem 
e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Distúrbios, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. 
Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Brinquedoteca. Bullying. 
Organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil; Pressupostos teóricos e 
metodológicos da Educação Infantil; Formação do professor de Educação Infantil; A 
Educação Infantil segundo o Referencial Curricular Nacional/RCNEI. O corpo como 
linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito de infância. Concepções de 
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desenvolvimento e suas implicações. Fases do desenvolvimento e características 
psicológicas da criança e suas implicações. Organização do espaço e do tempo das 
experiências de aprendizagem na educação infantil. Possibilidades metodológicas para 
ação pedagógica nos diferentes contextos educativos. Currículo Escolar: 
interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: mediação 
professor/aluno, procedimentos metodológicos; Avaliação da aprendizagem na educação 
infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Desenvolvimento da 
linguagem oral, escrita; Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e a 
função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; O 
brincar no espaço educativo; Desenvolvimento Infantil. Planejamento docente. Rotina 
escolar. Políticas Educacionais. Formação do Professor. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, 
Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria 
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, 
Cipriano Luckesi. Jussara Hoffmann. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições 
do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
História da Educação. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 
escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na 
prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Bases psicológicas da 
aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Ética no trabalho docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de 
aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional.  Bullying. O papel da avaliação no 
processo de aprendizagem na educação básica. Relações intra e interpessoais em sala 
de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da matemática nos Anos iniciais do 
ensino fundamental. Os conceitos de alfabetização e letramento. A prática educativa e as 
abordagens: liberais, construtivista, interacionista. Abordagens metodológicas e suas 
implicações pedagógicas. A formação do professor: saberes e fazeres necessários à 
formação docente. A prática pedagógica e seus elementos: do planejamento à avaliação. 
Currículo Escolar. Processos de Ensino Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O 
papel do profissional da educação. Políticas Educacionais. Formação do Professor. 
Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, 
produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Proposta Curricular de Santa Catarina. 
Fundamentos e organização curricular. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, 
Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin 
Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Cipriano Luckesi. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Geografia – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Cultura afro-brasileira e indígena. A 
evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a 
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: os impactos 
da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. 
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. 
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Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio internacional e 
desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos 
didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia; Ensino e 
pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem cartográfica. A cartografia nos diversos 
níveis de ensino. Orientação, localização e representação da terra. A divisão política, 
administrativa e o planejamento do território brasileiro. As regiões geoeconômicas 
brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias 
demográficas e desenvolvimento sócio-econômico. População: distribuição geográfica, 
estrutura, migrações. O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as 
consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as 
transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, 
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem 
mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos econômicos. Conflitos, 
problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 
hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento global. 
Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão 
ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e 
turismo no ensino da geografia. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Habilidades Artísticas e Culturais – Arte (Ensino Fundamental) 
(Anos Iniciais 1º ao 5º Ano e Finais 6º ao 9º Ano) – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no 
Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no 
ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das 
Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto 
atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de 
música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. História da 
música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. 
Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da 
antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O 
Teatro como produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos 
formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. Contribuições de: 
Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e 
José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações aos dias 
atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, 
popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os 
elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da 
dança. Principais artistas plásticos da história. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de História – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Antiguidade: Egito antigo; Grécia antiga; 
Roma antiga. Idade Média: Reino Franco; Feudalismo; Inquisição; Império Árabe; 
Cruzadas e Crise Feudal; Guerra dos 100 anos; Civilizações Pré- Colombianas. Idade 
Moderna: Renascimento; Reforma Protestante; Antigo Regime; Expansão 
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MarítimoComercial; Colonização da América; Revoluções Inglesas; Revolução Industrial; 
Iluminismo; Independência dos EUA. Idade Contemporânea: Revolução Francesa; 
Doutrinas Sociais e Políticas do Século XIX; Imperialismo; Primeira Guerra Mundial; 
Revolução Russa; Crise de 1929 e Grande Depressão; Nazifascismo; Segunda Guerra 
Mundial; Guerra Fria; Descolonização Afro-Asiática; Ditaduras na América Latina; 
Revolução Islâmica no Irã; Nova Ordem Mundial. Brasil: Pré-História; Política, Economia e 
Sociedade Colonial; Escravidão; Independência; Primeiro Reinado; Regências; Segundo 
Reinado; Proclamação da República; República da Espada; República do Café com Leite; 
Era Vargas; República Liberal; Ditadura Militar; Nova República. Conhecimentos básicos 
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Inglês – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua 
estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna. O ensino de língua para a 
comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da leitura e 
escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua 
inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto. 
Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos 
verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares 
(Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso 
genitivo. Fonologia. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Informática - Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Computadores modernos, baseados em 
processador Pentium IV e superiores. Conceitos; etapas de processamento; hardware, 
software e peopleware. Arquitetura, constituição, componentes, características e 
funcionamento. Representação binária da informação e unidades de medidas. 
Componentes de um computador e periféricos. Vírus de computadores. Redes de 
computadores: conceitos, tipos e abrangência. Topologias lógicas e físicas. Protocolos 
TCP/IP, DNS, Telnet, FTP e HTTP. Ferramentas Telnet e FTP e comandos ping e tracert. 
Componentes de rede de computadores, cabeamento, equipamentos de rede. Instalação 
e configuração de placa de rede em estação de trabalho. Sistemas Operacionais 
Windows NT Server e Windows 2000 Server. Auditoria. Gerenciamento de usuários, 
administração de disco, compartilhamento de recursos, configuração dos serviços de rede 
no nível corporativo (DHCP, DNS e WINS). Noções de Banco de Dados. Sistemas 
operacionais (SO) Unix, Linux e Windows. Instalação e configuração dos SO Unix, Linux e 
Windows. Estruturação de diretórios do Unix e Linux (/root, /home, /etc. /lib, /sbin, /usr 
etc.). Microsoft Word, Microsoft Excel e Open Office. Internet, correio eletrônico e Word 
Wide Web. Manutenção de equipamentos. Comando Linux básico. Instalação e 
configurações de roteadores. Instalação Windows 7, 8 e 10. Inserir máquinas no domínio. 
Instalação de programas. Instalação de impressoras. Gerenciamento básico AD. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Língua Portuguesa – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Prática pedagógica. Atividades de estímulo 
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ao estudo e aprendizado. Metodologia de ensino da Língua Portuguesa. Projeto Político 
Pedagógico. Planejamento de aulas e avaliação de resultados. Relações de ensino-
aprendizagem. Inovações na educação. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Ética no trabalho docente. Currículo de Língua Portuguesa. Compreensão e 
interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes 
tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos. Ortografia. Fonologia. 
Morfologia. Sintaxe. Semântica. Literatura: gêneros, períodos e estilos da literatura 
brasileira. Novo acordo ortográfico. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Matemática – Habilitado/Não Habilitado: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Sistemas de numeração. Conjuntos. 
Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores, Frações. Números decimais. 
Medidas: área, perímetro, comprimento, capacidade, volume. Equação, inequação e 
função de 1º e 2º grau. Porcentagem. Proporcionalidade. Sistema de equações. 
Polígonos. Funções e relações: exponencial e logarítima. Progressões (PA e PG). 
Matrizes. Determinantes e sistemas lineares. Probabilidade. Polinômios e equações 
algébricas. Trigonometria no triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e 
Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas e planas: quadrado, retângulo, triângulo, 
círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; 
esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. Matemática financeira: juros simples, 
cálculo do montante e do principal. Juros compostos: cálculo do montante e do principal. 
Didática do ensino da matemática. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 


