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Anexo III – corrigido pela errata 02
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
 NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica.
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e
verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração:
Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de
coordenação e subordinação (valores semânticos).
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico.
Conhecimentos Gerais para todos os cargos.
1. Lei Orgânica Municipal. 2. Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do
Município de Campo Belo do Sul e de Santa Catarina. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Cultura e sociedade
brasileira: artes, música e política. 3. Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo as
quatro operações. Raciocínio lógico.

NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
CONTADOR
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94.
Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na Administração
Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. Sistemas: orçamentário,
financeiro, patrimonial de compensação e de custos. Demonstrações contábeis de entidades
governamentais (Lei nº 4.320/64). Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração
das variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão
fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercício
financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e de competência. Regime
contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Aplicação dos princípios
fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da execução da
receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa:
conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública:
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de
realização da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa
extraorçamentária de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos
especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. Planejamento
Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema
orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema Orçamentário
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Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias:
conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de
Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do
Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, conforme
a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação
da receita por categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da
despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-programática. Classificação
econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a
Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e atualizada). Processo Orçamentário.
Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, votação e
aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à
proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita:
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução
orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os
créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. Direito Administrativo.
Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da Licitação:
conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de
execução. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos.
Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo
Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emendas Constitucionais nº 01/1992,
25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle
e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o Orçamento
Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados
contra as finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). 5ª Edição do Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP) Editado pela Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional nº
437/12 e Portaria Conjunta nº 02/12, e Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela Portaria
STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 637/12. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público. Decisão Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n.
06/2008 com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de
Gestão (e-Sfinge).

ENFERMEIRO
Lei orgânica de saúde. Sistema Único de Saúde. Constituição Federal. Princípios, Diretrizes,
Regulamentação, Gestão e Organização do Sistema Único de Saúde. Políticas Públicas de Saúde.
Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde.
Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Humanização. Núcleo de Apoio à Saúde
da Família. Diretrizes operacionais: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de resíduos,
biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem.
Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos serviços de
enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de
Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e
emergências; vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde do adulto;
saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças
sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e
hepatites; obesidade; doenças respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças
cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e doença renal. Princípios de prevenção e controle
da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). Cuidados Assistenciais de Fundamentos
de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de Urgências e Emergências, na Atenção à
Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças Crônicas e na Atenção à
Rede Psicossocial.
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ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Topografia: Definições fundamentais: Norte Magnético, Norte Verdadeiro, Rumos, Azimutes e
Deflexões. Planimetria: medidas lineares e angulares. Levantamento topográfico: Levantamento
planimétrico, planialtimétrico e taqueométrico; Poligonação, tipos de poligonais: aberta, fechada e
enquadrada, poligonais por deflexão e ângulo interno, Intersecção a ré e a vante, fundamentos da
irradiação; Cálculo de coordenadas e de áreas; Levantamentos híbridos: Integração de
posicionamento espacial e terrestre: fundamentos e aplicações; Posicionamento terrestre utilizando
Estação Total: Poligonais eletrônicas, irradiamento. Processamentos, cálculo de coordenadas e de
áreas. Operação de equipamentos para levantamentos topográficos cadastrais. Cadastro Rural e
Urbano: Definições; Cadastro técnico e mapeamento; Planta Cadastral; Cadastro Urbano e
Cadastro Rural. Fotogrametria: Definição, objetivo e princípio fundamental da aerofotogrametria.
Levantamento Aerofotogramétrico: Projetos, vôo, trabalhos de campo; reambulação: material que
deve ser obtido em campo, elementos duvidosos, materiais utilizados. Foto interpretação:
Conceitos básicos (definições, tipos de foto-interpretação - visual e automática). Geodésia:
conceitos de geóide, elipsóide coordenadas geodésicas; transporte de coordenadas, sistemas de
referências: Realizações e transformações de sistemas de referências; Referenciais utilizados no
Brasil; Referenciais associados ao GPS; Transformação entre referenciais. O Sistema Geodésico
Brasileiro (RBMC, Redes Estaduais e demais). Teoria e prática do sistema de posicionamento
global (GPS): Introdução ao Posicionamento por satélite (GPS); As observáveis GPS;
Posicionamento relativo estático e estático rápido; Posicionamento relativo semi-cinemático;
Posicionamento relativo cinemático; Coleta de dados GPS a campo; Processamento de dados e
análise dos resultados. Cartografia: Escala métrica; o sistema de projeção UTM; convenções
cartográficas para a escala cadastral rural; classificação das projeções quanto à propriedade que
conserva e superfície auxiliar de projeção; uso e aplicação dos diversos sistemas de projeção.
Geoprocessamento: Sistemas de Informações Geográficas - SIG: Conceitos básicos:
caracterização e componentes. Sensoriamento Remoto: Princípios da Radiação, Sistemas
Sensores e Radar, Processamento de Imagens. Normas da ABNT (NBR-13.113). Conhecimentos
gerais em AutoCAD até a versão 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. Ética
profissional.

ENGENHEIRO CIVIL
Etapas Preliminares e Obras de Infraestrutura: Aspectos legais, Legislação vigente, Estudo do
terreno, Sondagens, Topografia, Demarcação da obra, Fundações diretas, Fundações indiretas. 2.
Obras de Supraestrutura: Formas, Armaduras, Tecnologia do concreto, Concreto, Alvenaria. 3.
Instalações Prediais. 3.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de
alimentação predial e distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c)
Dimensionamento da estação elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água
fria. 3.2. Instalações prediais de esgoto sanitário. a) Partes constituintes e funcionamento das
instalações prediais de esgotos sanitários. b) Dimensionamento das canalizações de esgoto e
ventilação. 3.3. Instalações prediais de esgotos pluviais. a) Dimensionamento das instalações
prediais de esgotos pluviais. 3.4. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio. a) Sistemas de
proteção contra incêndio por extintores manuais. 4. Instalações Elétricas. a) Alimentação predial.
PC. b) Quadros corta-circuitos. c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) Pontos de
utilização / dimensionamento. 5. Instalações de Gás. a) Medidores. PI. b) Reguladores de pressão.
c) Tubulação, dimensionamento. d) Pontos de utilização. e) Aquecimento e exaustão. 6.
Instalações de Telefone. a) Quadros de distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c)
Cabeamento. 7. Rede Lógica. a) Quadros de distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c)
Cabeamento. 8. Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 9. Serviços de Acabamento: a)
Revestimento. b) Pavimentação. 10. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados
– Madeiramento e telhas. 11. Louças e Metais. 12. Equipamentos Eletromecânicos. 13. Vidros: a)
Lisos. b) Temperados. 14. Pavimentação: a) Projetos de vias urbanas. b) Obras de arte. c) Ensaios
tecnológicos. d) Sinalização e controle de tráfego urbano. 15. Prestação de assistência técnicogerencial à administração pública; 16. Emissão de laudos e pareceres; 17. Fiscalização e
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responsabilização de obras em andamento; 18. Termos de referências para contratação de
serviços, projetos e equipamentos; 19. Análise de projetos. 20.Drenagem Urbana: Determinação
de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como: sarjetas, galerias de águas
pluviais e bueiros; 21. Topografia e Sistema de Informação Geográfica: planimetria, altimetria,
equipamentos, cartografia digital, softwares; 22.Sistemas de Abastecimento de Água: tratamento,
sistema de distribuição, manutenção de redes; 23. Sistemas de Esgotamento Sanitário:
tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes; 24.Resíduos Sólidos: noções de resíduos
sólidos, quanto à origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e
compostagem; 25.Serviços de limpeza urbana: varrição e capina de vias públicas,
acondicionamento e transporte de resíduos; 26. Segurança do Trabalho: CIPA, normas
regulamentadoras.

FISCAL DE TRIBUTOS
Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios
constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Limitações ao
poder de tributar. Ordem econômica e financeira. Noções de Direito Administrativo. Teoria geral do
Ato Administrativo: conceito, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato
administrativo. Direito Tributário. Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. Legislação
Tributária: Vigência, interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies incluídas
na competência tributária municipal. Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação
tributária: Principal e acessória. Hipótese de Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos.
Contribuinte e Responsável. Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária.
Domicílio tributário. Crédito tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e
exclusão. Lançamento: conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão.
Administração Tributária. Fiscalização: termos e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das
empresas optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão
negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de receitas. Infração, Fraude e Crimes contra a
ordem tributária (lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. O ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; Não Incidência; Fato Gerador; Serviços
Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito passivo; Contribuinte;
Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI – Imposto sobre a Transmissão
inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU – Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo.
Legislação Tributária do Município de Campo Belo do Sul. Código Tributário Municipal, legislação
esparsa e regulamentos. Noções de Direito Civil. Pessoas Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos
lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e espécies. A empresa, o empresário, a sociedade,
o estabelecimento, nome empresarial e escrituração. Posse e Propriedade: conceito, aquisição e
perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônio:
conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos.
Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço
patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria.
Conceito e espécies. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro.
Planejamento de Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de
Auditoria. Relatório de Auditoria.
MÉDICO VETERINÁRIO
Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. Diretrizes gerais para a Erradicação e a
Prevenção da Febre Aftosa. Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária,
Larva Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose (agente, espécies
acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão,
diagnóstico, notificação). Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância
epidemiológica e de controle (doenças de interesse para a Saúde Pública). Reprodução Animal:
Ciclo estral dos animais domésticos. Sincronização de cios em bovinos. Inseminação artificial.
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Características anatômicas e fisiologia do aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Principais
patologias do aparelho reprodutor de animais domésticos. Formação, manejo e lotação de
pastagens. Farmacologia e terapêutica veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas
e inseticidas para grandes e pequenos animais. Código de ética profissional e Regulamentação da
profissão de Médico. Veterinário.

PROFESSOR DE ARTES
1. História da Arte: movimentos, artistas e obras. 2. História da Arte Catarinense: artistas e obras.
3. Arte: linguagens, materiais e conceitos. 4. Arte-educação: propostas metodológicas. 5. Folclore
Brasileiro: conceitos e manifestações. 6. Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e
situações através da ação. 7. A Educação Musical no contexto atual. 7. PCN – Parâmetros
Curriculares Nacionais em Artes.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS
1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios,
proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal:
estrutura e funcionamento: Membrana plasmática, Citoplasma e organelas e núcleo. 4. Divisão
Celular: Mitose e Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7.
Conceitos Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat,
nicho ecológico, biomas, biosfera. 8. Teia e Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10.
Evolução Biológica. 10. Estrutura e funcionamento do corpo humano: os sistemas e órgãos. 11.
Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 12. Reino Fungi, 13. Reino Animalia. 14.
Reino Vegetal. 15. Histologia Vegetal. 16. Organologia Vegetal – Os Órgãos Vegetais. 17.
Fotossíntese. 18. O Crescimento e os Movimentos Vegetais. 19. Histologia Humana: Tecidos
Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido Nervoso. 20. Substâncias químicas e
suas propriedades. 21. Luz e cor. 22. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. A História da Educação Física. Metodologia para o ensino da Educação Física. Função social da
Educação Física. Educação Física adaptadas: como trabalhar o conceito de inclusão. Concepções
psicomotoras na Educação Física escolar. Processo avaliativo na Educação Física escolar.
Educação Física e o desenvolvimento humano. Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e
adultos. Biomecânica. Fisiologia. Esporte e regras: Atletismo, Futebol, Futsal, Voleibol,
Basquetebol, Handebol. Ginástica – Ginástica Geral; Ginástica Artística; Ginástica Rítmica.
Recreação: Jogos e recreação. Psicomotricidade.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. 02. Plano Nacional pela
Primeira Infância/2010. 03. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 04. Eixos do
trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. 05. Componentes curriculares da
educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. 06. Avaliação na
educação infantil. 07. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene,
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cuidados essenciais. 08. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 09. Indicadores de
Qualidade para a Educação Infantil.

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
1. História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina. 2. Diversidade
cultural religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar. 3. O Ensino Religioso
como componente curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. 4.
Proposta curricular de Santa Catarina: implementação do ensino religioso: ensino fundamental.
Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. (2001) 5. Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Religioso (FONAPER/2009). 6. Resolução n° 4, de 13 de julho de 2010.

PROFESSOR DE PORTUGUES
1. Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular. 2. Variação linguística: as
diversas modalidades do uso da língua. 3. Ortografia, Significação das palavras – antônimos,
sinônimos, homônimos e parônimos. 4. Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e
sufixos. 5. Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos.
6. Regência nominal e verbal. Crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Processos de
coordenação e subordinação (valores semânticos atribuídos pelas conjunções). 9. Estrutura do
período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 10. Pontuação. 11. Acentuação gráfica.
PROFESSOR DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS
Determinantes políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais da configuração das bases
produtivas, e suas implicações nos meios urbano e rural; formação/operacionalização das cadeias
produtivas agrícolas regionais, conceito de sustentabilidade pela heterogeneidade dos seus
ecossistemas e agroecossistemas e a natureza diferenciada dos agricultores locais;
desenvolvimento de projetos comunitários de produção; cadeia produtiva agroindustrial; principais
produções agrícolas da região e seu manejo.
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS
1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente: dinâmica,
processos e instrumentos. 6. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto
Político Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da
educação brasileira. 9. Alfabetização e letramento: características e pressupostos. 10. Projetos de
trabalho: concepção e perspectiva. 11. O professor de ensino fundamental e seus desafios
pedagógicos no processo de ensino aprendizagem dos educandos. 12. Pró Letramento: Programa
de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental –
Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008). 13. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica
as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.
 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
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Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica.
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e
verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração:
Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de
coordenação e subordinação (valores semânticos).
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico.

Conhecimentos Gerais para todos os cargos.
1. Lei Orgânica Municipal. 2. Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do
Município de Campo Belo do Sul e de Santa Catarina. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Cultura e sociedade
brasileira: artes, música e política. 3. Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo as
quatro operações. Raciocínio lógico.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre poder executivo e legislativo
municipal; características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. Noções de
administração pública. 2. Administração e ambiente de trabalho: Atendimento. Técnicas
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Arquivo e técnicas de
arquivamento. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e
controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade.
Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. 3.
Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição e
finalidade dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, decreto, edital, ata, carta,
declaração, despacho, ordem de serviço, parecer, portaria, resolução, relatório, requerimento,
atestado, decreto. 3. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft
Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint): Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de software para o ambiente de
microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
4. Matemática: Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de
Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio);
Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS;
Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a
Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental;
Educação Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento;
Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência.
Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e
desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de
enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e
administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei
do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.
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 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e
plural; Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e
nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.

Conhecimentos Gerais
1. Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do Município de Campo Belo do
Sul e do Estado de Santa Catarina. 2.Cultura e sociedade brasileira: artes, música e política. 3.
Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão; Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.

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

 ALFABETIZADO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e
plural; Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e
nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.

Conhecimentos Gerais para todos os cargos.
1. Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do Município de Campo Belo do
Sul e do Estado de Santa Catarina. 2.Cultura e sociedade brasileira: artes, música e política. 3.
Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão; Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.

ALFABETIZADO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
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BORRACHEIRO
Organização do local de trabalho. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua
responsabilidade. Conhecimentos gerais relacionados à função de borracheiro. Recapagem.
Geometria. Balanceamento. Uso de ferramentas e equipamentos de borracharia. Limpeza de
ambientes e equipamentos. Uso adequado de EPIs. Saúde e Segurança no Trabalho.

BRAÇAL
Organização do local de trabalho. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças
municipais. Instrumentos agrícolas. Aplicação de inseticidas e fungicidas. Coleta de lixo e tipos de
recipientes. Jardinagem. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua
responsabilidade. Conhecimentos gerais em ferramentaria. Materiais de construção. Limpeza de
ambientes e equipamentos. Uso adequado de EPIs. Saúde e Segurança no Trabalho.

CARPINTEIRO
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência corretadas operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos; Noções básicas de segurança e
higiene do trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Tipos de madeira: seleção de madeira;
Estrutura dos móveis; Uso de colas; Uso adequado de lixa; Manutenção da madeira; Trabalhando
com chapas; Acabamento dos móveis; Ferramentas e maquinaria: uso e função; Material utilizado.
Uso adequado de EPIs.

CHAPEADOR
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos; Conhecimentos gerais de chapeação;
Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Uso
adequado de EPIs.

ENCANADOR
Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica;
Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; bombas hidráulicas; Tipos de
tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas;
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados
elementares com o patrimônio. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades
manuais no desempenho das tarefas: sequência corretadas operações; uso correto de
ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas e
equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no
trabalho. Uso adequado de EPIs.

JARDINEIRO
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Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência corretadas operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos; Noções básicas de segurança e
higiene do trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Aplicação de inseticidas e fungicidas.
Preparo da terra para plantio. Produção de mudas e manutenção de plantas. Regras e cuidados
com podas. Plantas e arbustos indicados para jardinagem em vias públicas. Uso adequado de
EPIs.

MECÂNICO ESPECIALIZADO E DE MECÂNICA LEVE
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos; Noções básicas de segurança e
higiene do trabalho. Organização do local de trabalho; Mecânica de automóveis e máquinas
pesadas; Funcionamento dos principais componentes de um motor à combustão; Montagem e
desmontagem das principais peças que compõem um motor à combustão; Parte elétrica de
automóveis e caminhões; Sistema de suspensão e frenagem de automóveis e caminhões. Noções
de manutenção de pneus e borracharia; Abastecimento e lubrificação de veículos leves e pesados.
Uso adequado de EPIs.

OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimentos sobre operação de equipamentos rodoviários (escavadeira, retro, niveladora, pácarregadeira) e seus implementos: precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do
painel, manutenção e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes e
regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e alinhamento de rodas; acoplamento,
desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de
trânsito e direção defensiva. Uso adequado de EPIs.

PEDREIRO
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência corretadas operações; manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos;
Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Conhecimentos da Função; Normas de
segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos
materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos. Uso
adequado de EPIs.

PINTOR
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência corretadas operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas e equipamentos; Noções básicas de segurança e
higiene do trabalho. Preparação de Superfícies. Tintas e vernizes para pintura. Conhecimento
sobre o manuseio das tintas. Técnicas de Calefação. Técnicas de raspagens, emassamento e
cobertura. Uso adequado de EPIs.
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SERVENTE
Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho.
Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento,
armazenamento, descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição.
Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos.
Noções básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de
produtos de limpeza. Relação interpessoal e ética profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de
setembro de 2004 – Regulamento Técnico Sobre Boas Práticas para serviços de Alimentação.
Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. Uso adequado de EPIs.

TRATORISTA
Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção e verificações de rotina, lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes e regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e
alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.
Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva. Uso adequado de EPIs.
VIGIA
Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; Relações interpessoais; Técnicas e Métodos
de segurança e vigilância; Prevenção de acidentes; Atitudes diante de incêndios (uso de
extintores); Postura profissional. Telefones de emergência.
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