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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 NÍVEL SUPERIOR  

 

PORTUGUÊS PARA PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 

estruturas e características do texto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos:  

denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 

acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem 3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, 

emprego e sentido das classes gramaticais em textos; flexões do verbo; uso e colocação dos   pronomes; 

processos de   formação de palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências 

verbal e nominal; crase.  5. Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 

pontuação. 

 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E MUNICIPAL PARA PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e suas alterações; Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Base Nacional Comum Curricular. Lei Orgânica do Município. Lei Complementar 87/2013 – 

Sistema Municipal de Ensino. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 NÍVEL SUPERIOR 

 

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.  

 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 NÍVEL MÉDIO 

 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 

estruturas e características do texto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos:  

denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 

acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem 3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, 



 

emprego e sentido das classes gramaticais em textos; flexões do verbo; uso e colocação dos   pronomes; 

processos de   formação de palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências 

verbal e nominal; crase.  5. Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 

pontuação. 

 

LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE DE INFORMÁTICA E FISCAL DE POSTURAS 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 

Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. 

Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo e Poder Executivo: Competências. 

Atribuições. Responsabilidade. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos 

cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração 

Pública: Princípios. Lei Federal que regula o acesso à informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei 

da Improbidade Administrativa - Lei Federal 8.429/1992. Lei Complementar 79/2004 –  

Lei Orgânica do Município de Balneário Piçarras. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário 

Piçarras.  Lei de Regulamentação do IPRESP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Balneário Piçarras – LC Nº 132/2017, e suas alterações. 

 

Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, características, barramentos e 

interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Dispositivos de armazenamento, de entrada, de 

entrada/saída e de saída de dados. Software básico e aplicativo. Sistemas Operacionais: conceitos, Windows 

7, Windows 10, BR e Linux – tipos, características, ícones, atalhos de teclado e emprego de recursos.  

Formatos de arquivos e extensões. Interface Gráfica – Windows Explorer/Computador, KDE e GNOME. 

Utilização dos recursos. Especificação Técnica, Configuração e Operação de microcomputadores. Execução 

de procedimentos operacionais de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. 

MSOffice 2016 BR (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice/BROffice/LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - 

conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. Redes de 

Computadores e Web. Conceitos, características, meios de transmissão, conectores, tecnologias, topologias, 

terminologia, protocolos, Internet - Intranet - Extranet, modalidades e técnicas de acesso, browsers, Internet 

Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari, navegação, imagens e formatos, pesquisa, atalhos de 

teclado, e-mail, WebMail, MSOffice Outlook, Mozilla Thunderbird, significados, uso e emprego dos recursos. 

Redes Sociais. Proteção e Segurança. Conceitos. Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de 

redes e na internet, vírus, antivírus, firewall, cuidados e medidas de proteção. Estatuto dos Servidores 

Públicos de Balneário Piçarras. Estatuto da criança e do Adolescente – ECA. 

 

Princípios da Administração Pública. Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município: 

meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, 

elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Da proteção à segurança e ao sossego. 

Código de Posturas do Município de Balneário Piçarras. Plano Diretor do Município de Balneário Piçarras. 

Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, sanções, recurso, interdição, 

cassação de licença, apreensão de bens.  

  

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA  

FISCAL DE POSTURAS  


