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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
Anexo III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Alterado pela ERRATA 02
 NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Legislação Constitucional e Municipal para todos os cargos.
1. Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os
direitos individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da isonomia. Princípio da
legalidade. Irretroatividade da lei. Liberdades públicas. Tripartição de poderes na constituição
brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder
Executivo. Prefeito. Atribuições. Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório
dos agentes políticos. Legalidade e Poder Regulamentar. O servidor público e a constituição:
Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Administração
Pública: Princípios. Nepotismo. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de
serviços públicos. 2. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Lebon Régis.
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).

NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória,
história e debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os
aspectos da prática profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social.
Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que
regulamenta a profissão do Assistente Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética
Profissional do Assistente Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teóricometodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social e suas
alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência
Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS
2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei nº.
11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos
I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei 8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03.
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CONTROLADOR INTERNO
Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido.
Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias,
funções e estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e
regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de
operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções.
Balancete de verificação. Apuração de resultados; controle de estoques e do custo das vendas.
Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos.
Classificação das contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de
acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do
exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei 6.404/76. Teoria da
Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de
informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e
alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e
perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios
fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e
Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o
Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis;
Consolidação das demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização e
Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público. Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil,
composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro,
patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Patrimônio
na administração pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto qualitativo, avaliação e mensuração
de ativos e passivos, depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: Normas
brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência
profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria
interna. Auditoria no setor público: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos;
normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e
pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos
trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria;
amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão analítica;
entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação;
procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração
Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo
orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição de
1988. Processo de Planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei
orçamentária anual. Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida
ativa. Regime de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios
anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno:
finalidades, atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Sistema
de Controle Interno; Controle Externo; Legislação: Lei Complementar Federal Nº 101/2000, Lei
Federal nº 8.429/92; Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal.
Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na
prestação dos serviços públicos; Responsabilização Administrativa, Civil e Penal dos Agentes
Municipais. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Lei Nº
4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita e despesa pública:
conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra
Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e
compensação. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações
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patrimoniais. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas
brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Noções de Administração:
Noções de gestão de pessoas; Teorias Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e
princípios; conceito e fundamentos de gestão de projetos; conceito, fundamentos e objetivos de
gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da execução de contratos. Economia:
Distribuição de renda no Brasil e desigualdades regionais. Análise Microeconômica: determinação
das curvas de procura e curvas de indiferença; fatores de produção; produtividade média e
marginal; análise de competitividade. Análise Macroeconômica: sistema de Contas Nacionais;
contas Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização econômica, promoção
do desenvolvimento e redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de
nacionalidade; dos direitos políticos, da tributação e do orçamento. Competências federativas:
União, Estados e Municípios. Da Administração pública: disposições gerais; dos servidores
públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário Nacional - CTN; Lei Complementar
Federal Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, Capítulo III - Dos Bens
Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município: administração direta e
indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e
alterações, Lei Nº 10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos
e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços públicos:
conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do usuário;
competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões,
permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos:
conceito e características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder.

MÉDICO
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e
Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização,
Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS.
Conhecimentos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específicos:
Hipertensão Arterial; Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia pulmonar; Asma
brônquica; Hemorragia digestiva; Úlceras e gastrites; Hepatites; Obstrução intestinal; Isquemia
mesentérica; Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças inflamatórias intestinais; Anemias;
Neoplasias malignas mais prevalentes; cefaleias e enxaquecas; Convulsões; Acidente vascular
encefálico; Infecção urinária; Cólica renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia
adquirida na Comunidade; Diabetes tipo I e Tipo II; Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS;
Síndrome Gripal e Doença Respiratória Aguda Grave; Dengue; Tabagismo; Etilismo.
NUTRICIONISTA
Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN); Controle Social em Saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2.
Código de ética do nutricionista. 3. Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de
ação; Guias alimentares; Promoção e educação em saúde; Alimentação saudável; Hábitos e
práticas alimentares. 4. Avaliação Nutricional de coletividades: Vigilância Nutricional – SISVAN;
Métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de populações;
Determinantes socioculturais do estado nutricional do consumo de alimentos. 5. Nutrição básica:
Conceitos e propriedades; Nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo,
interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). 6. Nutrição humana nos ciclos de vida:
Avaliação Nutricional (critérios e métodos); DRI’s – Recomendações nutricionais; Crianças (Préescolar e escolar); Adolescentes; 7. Distúrbios do metabolismo (diabetes mellitus e obesidade);
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Distúrbios do trato digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA/AIDS); Doenças hepáticas.
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. Musicalização no Ensino Fundamental. 7. PCN – Parâmetros
Curriculares Nacionais em Artes.
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.

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Legislação Constitucional e Municipal para todos os cargos.
1. Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os
direitos individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da isonomia. Princípio da
legalidade. Irretroatividade da lei. Liberdades públicas. Tripartição de poderes na constituição
brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder
Executivo. Prefeito. Atribuições. Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório
dos agentes políticos. Legalidade e Poder Regulamentar. O servidor público e a constituição:
Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Administração
Pública: Princípios. Nepotismo. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de
serviços públicos. 2. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Lebon Régis.
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).


NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
AGENTE DE DEFESA CIVIL
Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa Civil; departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das
chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas
e acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de são e peculiaridade dos solos;
Comunicação persuasiva; Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema;
Esferas do poder, relacionamento Intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação
pública; Legislação ambiental; Gestão de conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das
Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de
contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações
de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e
classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos; Montagem
e coordenação de abrigos; Primeiros Socorros; Relatório de Primeiro Atendimento e Avaliação de
Danos. Lixiviação Urbana. Lesões Ambientais Urbanas: lixo, pichação, dejetos urbanos, áreas de
proteção ambiental na zona urbana. Prevenção e reação a desastres e fenômenos climáticos;
Avaliação de danos estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de
estruturas de alvenaria; sinais externos de movimentação de taludes. Plano Diretor de Lebon
Régis.

AGENTE DE SAÚDE
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos.
Processo Saúde-Doença / determinantes/ condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar.
Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário.
Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Formas
de aprender e ensinar em educação popular. Participação e mobilização social. Estratégia saúde
da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. eSUS AB. Rede Cegonha. SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e
Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização,
Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de
Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
Sistemas de informação em saúde. 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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FISCAL EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Saneamento.
Trabalho
em
equipe/processo
de
trabalho/comunicação.
Mapeamento/territorialização. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Diagnóstico
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em
saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário.
Gestão da Vigilância Sanitária, Municipalização, Descentralização. Conceitos: Abrangência,
instrumentos de atuação, poder de polícia, emissão de autos e documentos legais. Riscos
ocupacionais e Saúde do Trabalhador. Infrações à legislação sanitária e suas sanções - Lei
Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas por
Alimentos. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - Lei Federal 9782/99 e suas alterações e
regulamentações. Normas gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas alterações
e Decretos regulamentadores. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de
2007) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010).

FISCLA 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. 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.
Matemática: Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de
Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
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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.
 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM

Conhecimentos Gerais
Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do Município de Lebon Régis 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.
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.


NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
MECÂNICO
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.
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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.
MOTORISTA DE VEÍCULO ESCOLAR
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. Guia do transporte escolar (até página 09), disponível em:
file:///C:/Users/ivanir/Downloads/guia_do_transporte_escolar%20(1).pdf
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
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.

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Conhecimentos Gerais para todos os cargos.
Aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do Município de Lebon Régis 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.
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.


NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
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AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos
alimentos. Contaminação de alimentos. Regras de etiqueta para os serviços de copa. Noções
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de
limpeza. Relação interpessoal. Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e
equipamentos. Jardinagem. Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. 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.

SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS
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.
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