
     
ANEXO I 

Conteúdos Programáticos para as Provas  

(Comuns a todos os cargos) 

 
DISCIPLINA  CONTEÚDOS 

Língua 
Portuguesa 

Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, 
crase, Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e 
Nominal, Semântica , Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, 
figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, 
Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de 
tratamento; Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e 
Fonologia. Literatura Brasileira: suas escolas, seus escritores e suas obras. Funções da Linguagem 
 

Matemática 

(Número, álgebra, geometria, medidas e estatística) 
Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, 
ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de 
expressões algébricas; equações, ineqüações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de 
Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. 
Seqüências e progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. 
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo 
retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções 
cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de 
tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. 
Noções de limites, derivadas e integral. 
 

Conhecimentos 
Gerais 

Atualidades do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina, generalidades e conceitos do Brasil e do 
Mundo; História e Geografia Gerais, do Brasil e de Santa Catarina, Economia Social; Questão 
Agrária; Distribuição de Renda; terceiro Setor; Relações com o trabalho; Direitos dos Deficientes; 
Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas Ambientais, Urbanos e 
Agrícolas; Meio Ambiente; população; Estados Brasileiros; Organização social, política e 
econômica do Brasil; Dívida Externa e Interna; Histórico Municipal.(aspectos históricos, 
geográficos, econômicos, sociais, políticos e populacionais do município). 
História e colonização do Município de São Pedro de Alcântara/SC. 
Constituição Federal nos assuntos relacionados aos direitos e deveres do cidadão, administração 
pública, servidor público, previdência social 
 

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, quando os Conteúdos 
coincidirem para Graus de Formação diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Conteúdos Programáticos  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
CARGO CONHECIMENTOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS 

Agente 
Administrativo 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Dos Direitos Sociais - Da 
Nacionalidade - Dos Direitos Políticos - Dos Municípios - Da Administração Pública - Dos 
Servidores Públicos - Dos Impostos Dos Municípios - Repartição Das Receita Tributárias - 
Das Finanças Públicas - Do Orçamento Outros: Lei n.º 4.320/1964; Lei Complementar n.º 
101/2000 (Responsabilidade Fiscal); Lei n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002 (Licitações); Lei n.º 
8.429/1992 (Improbidade Administrativa); Planejamento Estratégico; Generalidades 
administrativas e Contábeis; Correspondência Oficial; Código Tributário Nacional: Tributos 
Municipais e Estaduais; Técnica Legislativa; Atos Legais; Noções básicas de informática 

Agente Comunitário 
de Saúde 

 
E 
 

Agente de Controle 
de Edemias 

Sistema a único de Saúde - SUS - princípios e diretrizes; Noções elementares r eferente ao 
processo saúde e doença; Equipe de saúde; Programa de Saúde da Família - estratégia de 
reorientação do modelo assistencial - Princípios e diretrizes (equipe mínima, territorialização); 
Programa de Agente Comunitário de Saúde; Atribuições do Agente Comunitário de Saúde - 
Lei n.º 11.350/2006; Noções elementares referente às Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
tipos, forma de contágio e prevenção; Visita Domiciliar (características e objetivos); SIAB - 
Sistema de Informação da Atenção da Atenção Básica - Fichas A, B, C, D, SSA2, PMA2; O 
Cadastramento das Famílias e o Acompanhamento a Gestante, Hipertenso,Diabético; Noções 
referente à Doenças de Notificação Compulsória; Noções elementares referente o 
acompanhamento ao paciente com tuberculose e hanseníase; Noções elementares referente à 
Saúde Bucal. 

Agente de 
Vigilância 

Epidemiológica 

Histórico do combate às doenças transmissíveis no Brasil; A Cadeia Epidemiológica das 
doenças transmissíveis; Agentes infecciosos e suas propriedades; Conceitos Básicos usados em 
Epidemiologia; Noções Básicas de Epidemiologia Descritiva; Indicadores de Saúde (medidas 
de saúde coletiva - coeficiente, taxa,) e utilização nos serviços de saúde; Conhecimento da 
Portaria n 1943/MG?MS de 18.10.01 referente Doenças de Notificação Compulsória; 
Organização do Sistema de Vigilância Epidemiológica - Município, Estado e União; 
Vigilância Epidemiológica das doenças imunoprevisíveis; Vigilância Epidemiológica das 
doenças transmitidas por vetores; Vigilância Epidemiológica das doenças diarréicas; 
Vigilância Epidemiológica das Zoonoses; Sistema de Informação em Epidemiologia 
(notificação, investigação, fluxo das informações); Noções básicas de informática 

Atendente de 
Consultório 

Dentário - ESF 

Atribuições do Atendente de Consultório Odontológico; O atendente de consultório 
odontológico e a equipe de saúde bucal; Noções básicas referentes à assistência em Saúde 
Bucal (individual e coletiva) e seus objetivos; Noções de bio-segurança (equipamento de 
proteção individual, imunização); Limpeza, desinfecção e esterilização de material; Manuseio 
da comunicação na assistência em odontologia (no telefone, na sala de espera); Noções básicas 
de informática. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Generalidades e conceitos fundamentais; As atribuições do auxiliar de enfermagem; 
Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem); Normas de bio-
segurança; Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios, cardiológicos, diabetes 
mellitus, hipertensão arterial); Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer 
do colo de útero e mama, planejamento familiar); Assistência à saúde da criança e do 
adolescente; Assistência a saúde mental; Assistência ao paciente hospitalizado; Precauções 
universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública; Sistema a único de Saúde - SUS - 
princípios e diretrizes; Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis; 
Equipe de saúde e equipe de enfermagem; Programa da saúde da família - estratégia de 
reorientação do modelo assistencial; Esquema de vacinação - doenças parasitárias; Métodos 
contraceptivos; 
Rotinas Básicas: Pressão arterial - Temperatura; 
Acomodação de pacientes ao leito; Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e 
utensílios; Verificação de trabalho de parto; Sintomas em parada cárdio-respiratória, choque 
circulatório; Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção 
Unidades de transformação (g, mg, l, ml e cm3); Noções básicas de informática 

Enfermeiro 

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica; Esquema de 
vacinação - controle de doenças sexualmente transmissíveis; Orientação à gestantes no pré-
natal; Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos e utensílios; Saúde Pública e 
saneamento básico; 
Conhecimentos sobre: Hipercalcemia - Cianosose - Tuberculose pulmonar e seu tratamento - 



Pneumonias - Varizes esôfago / gástricas - Rubéola - Alcalose respiratórias - Parada 
circulatória - Meningite; 
Causas de mortalidade infantil; Generalidades e conceitos fundamentais; As atribuições do 
profissional da categoria; Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de 
enfermagem); Normas de bio-segurança; Assistência à saúde do adulto (problemas 
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial); Assistência à saúde da 
mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar); 
Assistência à saúde da criança e do adolescente; Assistência a saúde mental; Assistência ao 
paciente hospitalizado; Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública; 
Sistema a único de Saúde - SUS - princípios e diretrizes; Noções de vigilância epidemiológica 
das doenças transmissíveis; Equipe de saúde e equipe de enfermagem; Programa da saúde da 
família - estratégia de reorientação do modelo assistencial; Esquema de vacinação - doenças 
parasitárias; Métodos contraceptivos; 
Rotinas Básicas: Pressão arterial - Temperatura; Acomodação de pacientes ao leito; Locais e 
forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios; Verificação de trabalho de parto; 
Sintomas em parada cárdio-respiratória, choque circulatório; 
Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção; Unidades de 
transformação (g, mg, l, ml e cm3); Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de 
pesquisa científica; Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem; Noções básicas 
de informática. 

Médico Veterinário 

Atualidades, generalidades, aspectos econômicos, sociais e políticos da agropecuária no Brasil 
e no mundo; Legislação específica da profissão - CFMV e CRMV´s; Plantas tóxicas, 
descrição, nomenclatura, classificação, tratamento, grupamento, sintomas, ação. Presença nas 
pastagens; Bovinos, eqüinos, ovinos, suínos, aves e pequenos animais - manejo e patologias; 
Parasitologia; Nutrição animal; Microbiologia; Inspeção de Produtos de Origem Animal; 
Tecnologia de Produtos de Origem Animal; Vigilância Sanitária; Zoonoses; Epidemiologia; 
Calendário de vacinas dos animais domésticos; Farmacologia; Manejo de plantas forrageiras. 

Técnico 
Contabilidade 

Constituição Federal e suas Emendas, nos assuntos relacionados com o Servidor Público, 
Previdência Social, Administração Pública; Lei n.º 4.320/1964; Lei Complementar n.º 
101/2000 (Responsabilidade Fiscal); Lei n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002 (Licitações); Lei n.º 
8.429/1992 (Improbidade Administrativa); Planejamento Estratégico; Generalidades 
administrativas e Contábeis; Correspondência Oficial; Código Tributário Nacional: Tributos 
Municipais e Estaduais; Técnica Legislativa; Atos Legais; Noções básicas de informática. 

Técnico Edificações 

Generalidades e conceitos técnicos constantes do Código de Obras do Município e demais 
legislação para o exercício do cargo; Forma de procedimentos e execução para solucionar 
problemas envolvendo: Embargo, Habite-se, Afastamento, Infrações diversas e suas 
penalidades; Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, proteção de edifícios, 
concretagem, esquadrias, pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de edifícios; 
Lei Orgânica do Município; Código de Posturas; Noções básicas de informática 

Odontólogo 

Anatomia da face; Anatomia bucal e dentária; Cirurgia oral; Instrumentais cirúrgicos; 
Materiais dentários; Dentística restauradora; Oclusão; endodontia; Periodontia; Farmacologia 
aplicada à odontologia; Terapêutica odontológica; Patologia bucal; Radiologia odontológica; 
Epidemiologia; Odontologia social; Traumatismo dentário; Microbiologia oral; Urgências em 
odontologia; Cardiologia; Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade oral; Bio-
segurança; Ergonomia; Noções básicas de próteses; Odontologia preventiva. 

Odontólogo - ESF 

Anatomia da face; Anatomia bucal e dentária; Cirurgia oral; Instrumentais cirúrgicos; 
Materiais dentários; Dentística restauradora; Oclusão; endodontia; Periodontia; Farmacologia 
aplicada à odontologia; Terapêutica odontológica; Patologia bucal; Radiologia odontológica; 
Epidemiologia; Odontologia social; Traumatismo dentário; Microbiologia oral; Urgências em 
odontologia; Cardiologia; Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade oral; Bio-
segurança; Ergonomia; Noções básicas de próteses; Saúde bucal coletiva; Prevenção em saúde 
bucal; Educação em saúde; Promoção de saúde bucal; Programa SB Brasil - MEC. Sistema 
Único de Saúde - SUS; Princípios, diretrizes, leis e regulamentação; Pacto pela saúde em 2006; 
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras dos SUS. Programa de Saúde da Família - 
PSF; Equipe de saúde bucal; Estratégias de saúde bucal; Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde - PACS. 

Engenheiro Civil 

Generalidades e curiosidades - conceitos técnicos constantes do código de Postura do 
Município e demais legislação para o exercício do cargo; 
- Forma de procedimentos e execução para solucionar problemas envolvendo: Embargo, 
Habitese, Afastamento, Infrações diversas e suas penalidades; 
- Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, isolamento proteção de edifícios, 



concretagem, esquadrias, pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de 
edifícios., área, capacidade em m3, materiais de construção 
- Legislação pertinente - 
- Áreas correlatas da engenharia civil – campo de atuação – atribuições 
- Aspectos históricos, sociais, culturais, econômicos, humanísticos e políticos da engenharia 
- Noções básicas de informática 
- Estruturas de Concreto Armado; 
- Construção Civil; 
- Estradas; 
- Estruturas de Aço e Madeira; 
- Teoria e/ou Estabilidade das Construções; 
- Saneamento; 
- Geologia e Mecânica dos Solos; 
- Hidrologia e Hidráulica; 
- Materiais de Construção Civil; 
- Desenho Técnico; 
- Higiene e Segurança do Trabalho; 
- Fundações e Obras de Terra; 
- Topografia; 
- Pontes. 

Bibliotecário 

Conceitos e generalidades sobre a evolução da biblioteconomia no Brasil e no mundo; 
- Histórico e formação das bibliotecas no Brasil e no mundo; 
- Forma de organização e estrutura das bibliotecas de referência e as circulantes 
- Funcionamento e rotina das modernas bibliotecas. 
- Decreto 56.725 de 16.08.65 
- Código de Ética do CFB - Resolução CFB 42/2001\ 
- Organização e Administração de Biblioteca 
- Bibliotecas Públicas: Funções, objetivos e Estrutura 
- Classificação (CDD) 
- Catalogação: (AACR2) 
- Estudo de usuário e de comunidade 
- Desenvolvimento de Coleções 
- Automação de Biblioteca 
- Serviço de Referência e Informação 
- Noções básicas de informática 

Técnico de 
Enfermagem 

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica; 
- Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis. 
Orientação a gestantes no pré-natal 
- Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e utensílios. 
- Saúde Pública e saneamento básico 
- Conhecimentos 
sobre: 
Hipercalcemia 
Cianosos 
e 
Tuberculose pulmonar e seu tratamento 
Pneumonias 
Varises esôfago – gástricas 
Rubéola; 
Alcalose 
respiratórias 
Parada circulatória 
Menigite 
- Causas de mortalidade infantil 
- Generalidades e conceitos fundamentais; 
- As atribuições do profissional da categoria 
- Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem) 
- Normas de biossegurança 
- Assistência à saúde do adulto (problemas respiraatórios, cardiológicos, 
diabetes mellitus, hipertençao arterial, 
- Assistência à saúde da mulher (pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e 
mama, 
planejamento familiar) 



- Assistência à saúde da criança e do adolescente 
- Assistência à saúde mental 
- Assistência ao paciente hospitalizado 
- Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública; 
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes 
- Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. 
- Equipe de saúde e equipe de enfermagem 
- Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial 
- Esquema de vacinação – doenças parasitárias; 
- Métodos contraceptivos; 
- Rotinas Básicas: 
Pressão arterial – 
Temperatura; Acomodação 
de pacientes ao leito 
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos 
e utensílios. Verificação de trabalho de parto 
Sintomas em parada cardio-respiratória, choque circulatório; 
- Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção. 
- Unidades de transformação (g, mg, l, ml e cm3) 
- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica 
- Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem 
- Noções básicas de informática. 

Fiscal de tributos 
(Nível Médio) 

Constituição  Federal: Direitos  e Deveres  Individuais  e Coletivos – Dos Direitos Sociais – 
Da Nacionalidade - Dos Direitos  Políticos – Dos Municípios  – Da Administração  Pública – 
Dos Servidores  Públicos – Dos Impostos dos Municípios – Repartição  Das Receita 
Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos;  Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Generalidades Contábeis; 
Correspondência Oficial; Código Tributário Nacional; Noções Básicas de Informática 
Lei federal n.º 8137, 27 de dezembro de 1990 (defini  os crimes  contra  a ordem econômica); 
Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003; Estatuto  Geral da Micro e Pequena 
Empresa (Lei complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006). 

Contador 

1 - LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 e suas 
emendas. 
Constituição do Estado de Santa Satarina, de 05 de outubro de 1989 e suas emendas. 
2 – ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICAAdministração pública: 
administração direta e indireta. Processo orçamentário: plano plurianual, lei de 
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Princípios orçamentários. 
Classificação orçamentária: classificação institucional, funcional–programática, 
econômica e por fonte de recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias. 
Execução orçamentária e contábil: estágios da receita e da despesa 
pública; créditos adicionais. Patrimônio público:aspectos qualitativos e quantitativos; 
variações patrimoniais: variações ativas e variações passivas. Dívida pública 
flutuante e fundada; plano de contas: função e funcionamento das contas. 
Escrituração contábil. Controle interno e controle externo. Prestação de contas e 
transparência na gestão fiscal: relatório resumido da execução orçamentária, 
relatório de gestão fiscal e balanço geral do exercício. Lei 4.320/64 e suas 
alterações. 
3 - CONTABILIDADE GERAL. 
Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação 
contábil, registros contábeis. Controle contábil e registros do ativo imobilizado, 
diferido e patrimônio líquido. Demonstrações contábeis: estruturação e 
movimentação das contas contábeis, demonstração do resultado do exercício, 
balanço patrimonial, mutações do patrimônio líquido, demonstrações de origens e 
aplicações de recursos. Análise e interpretação de demonstrações contábeis. 
4 - DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Administração Pública. Agentes públicos. Poderes Administrativos. Atos 
administrativos: conceito, classificação e espécies. Serviço público. LEI Nº8.666/93 e 
suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 - Institui a modalidade de licitação 
denominada pregão. Código Tributário Nacional e suas alterações. LEI 10028/00 - 
Investigação administrativa- Improbidade Administrativa - Finanças publicas 



 

ANEXO III 

Conteúdos Programáticos  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

ÁREA: MAGISTÉRIO 

 
ÁREA CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Professor 
(conteúdos gerais - 
comuns a todos os 

cargos) 
- Educação Infantil 

- Anos/Séries 
Iniciais 

- Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 
-Didática Geral; 
-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
-PPP – Plano Político Pedagógico da escola 
-Constituição Federal, na parte referente a Educação 
-ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
-Temas transversais ou multidisciplinares 
-PCN 
-RCNEI (ED. INFANTIL) 
-Estudos Temáticos 
-História da Educação e da Pedagogia 
-Sociologia da Educação 
-Filosofia da Educação. 
-Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006 
-Metodologia das Disciplinas 
-Atualidades dentro da área educacional; 

Artes 
Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no 
Brasil e no Mundo; Correntes; Correlação das Artes com as demais disciplinas; Metodologias 
utilizadas pelas Artes para formação do homem. 

Inglês Classes gramaticais; Interpretação de Textos; Vocabulário; Gramática. 

Educação Física 

Históricos Conceitos e generalidades; Conhecimento teórico prático das modalidades 
esportivas; Concepções psicomotoras na educação física escolar; Educação Física e o 
desenvolvimento humano; Metodologia para o ensino da Educação Física; As teorias da 
Educação Física e do Esporte; As qualidades físicas na Educação Física e desportos; 
Treinamento desportivo geral; Treinamento Ideal; Conceitos básicos de musculação; Teoria e 
prática da flexibilidade; Biologia do esporte; Condicionamento físico e saúde; Preparação 
física; Tratado de fisiologia do exercício. 

Ensino Religioso 

- História do Ensino Religioso; Legislação do Ensino religioso no Brasil e SC; Fenômeno 
religioso e diversidade; Conhecimento religioso; Concepções do Ensino Religioso; Objetivos 
do Ensino Religioso; Fundamentos e Metodologia para o Ensino Religioso; Conteúdos para o 
Ensino Religioso; Avaliação do Ensino Religioso. 

Geografia Geografia do Brasil, de Santa Catarina e Geral. 

Informática 
Educativa 

Programação; Linguagem de Programação; Banco de Dados; Algoritmo; Sistema Operacional; 
Sistemas (Independente, Integrado, Distribuído); Redes de computadores; Conceitos básicos 
(Fundamentos, software, hardware, memórias); Sistemas operacionais Windows (manipulação 
de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel, 
PowerPoint, Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail, www, ftp, Chat), 
Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. 

Língua Portuguesa 

Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação  gráfica; Classes gramaticais;  Conjugação de verbos  usuais; Regência; 
Concordância Verbal  e Nominal, Fonética, Classe,  Estrutura  e Formação  de Palavras.  
Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem 
Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; 
Emprego de pronomes;  Formas de tratamento; Interpretação de textos;  Versificação. 
Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Literatura Brasileira, suas escolas 
e seus escritores. Funções da Linguagem 

Matemática 

(Número, álgebra, geometria, medidas e estatística) 
Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, 
capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos 
algébricos: produtos notáveis, fatoração  de expressões algébricas; equações, inequações e 
sistemas  polinomiais de 1º e 2º graus.  Estudo  de Funções:  1° e 2° Graus, logarítmica, 



exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões.  
Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise 
Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos,  juros e funções. 
Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos  quaisquer. Geometria  Analítica: ponto e 
reta, circunferência, secções cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, 
Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de 
dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. Noções de limites, 
derivadas  e integral. 

História -História do Brasil, de Santa Catarina e Geral 

Ciências 

-Visão Geral e origem   da vida; 
-Citologia 
-Citoplasma 
-Metabolismo energético das células 
-Células; 
-Reprodução Histologia animal 
-Genética 
-Ecologia 

Alemão 

-Classes gramaticais 
-Interpretação de Textos 
-Vocabulário 
-Gramática 

Música 

-Música: Conceitos e generalidades,  fatos históricos, sua importância no contexto social e 
educacional  no Brasil  e no Mundo 
-Correntes  – estilos 
-Correlação da música  com as demais  disciplinas 
-Metodologia utilizada pela música para a formação do homem. 

Violão 

Origem; História; Estilos; Características gerais, sobre o nome, uso na música popular; 
Construção; Cabeça, braço e escala; Corpo; 2.2.1 Faixas  laterais;  Fundo; Tampo; 
Encordoamento; Execução; Música clássica; Principais compositores que escreveram para o 
instrumento; Música popular; Principais instrumentistas; 
Bélgica; Brasil;  Cabo Verde; Cuba; Espanha; Estados Unidos da América; Portugal; ARTE: 
Definições, Utilidade, Formas, gêneros, mídias, e estilos,  Arte: classe e valor, História  da 
Arte, Características, Habilidade, Estética,  Valor. 

 

                                                                



      
ANEXO IV 

 
 

ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA 
DE DEFICIÊNCIA  

 
Atesto, em cumprimento a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto n° 3298/99 de 20 de 
dezembro de 1999, que o(a) Sr.(a)   , portador  do RG n°   , 
nascido  em 
  /  /  , foi devidamente avaliado clinicamente enquadrando-se, segundo o Artigo 4° , do 
Decreto 3298/99, na seguinte categoria: 
1. ( ) deficiência  física 
2. ( ) deficiência  auditiva 
3. ( ) deficiência  visual 
4. ( ) deficiência  mental 
5. ( ) múltipla 
6. ( ) Outras. Quais    

 
 
 
 
7. CID    

 
8. Especificação das atividades relativas ao cargo compatíveis com a deficiência apresentada: -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local:  Data:   /   /    

 
Assinatura do Médico    

 
Nome do Médico:   

 
CRM  Nº    

 
Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ diagnóstico correspondente  à 

minha deficiência. Assinatura do (a) candidato (a)    



 

ANEXO V  

FORMULÁRIO DE RECURSO  

NOME DO CANDIDATO:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE:  
CARGO:  
Nº de INSCRIÇÃO: 

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 
 
( ) Contra Indeferimento  de Inscrição 
( ) Contra Gabarito da Prova Escrita 
( ) Contra Resultado  Prova Escrita  
( ) Contra Resultado Prova Prática   
( )      Contra Resultado Prova Títulos 

 
 
 
Ra 
Nº da questão:     
Gabarito oficial:     
Resposta do Candidato:    

Justificativa do candidato  – Razões do Recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar um formulário para cada recurso. 

 
O recurso só será conhecido se encaminhado para o e-mail:  j u r í d i c o @ p ms p a . s c . g o v . b r   
Data:   /  /2012 

 
 
 
Assinatura do Candidato: 



 
ESTADO DE SANTA  CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO - EDITAL N ° 001/2012 

Nº da Inscrição 

Código  do Cargo: Nome do Cargo: 

Nome do(a) Candidato(a): 

Identidade:  
Data de Nascimento:  / / 

 
Sexo:  M(   )   F(   ) 

CPF: Título Eleitoral: Estado Civil: 

Endereço: Bairro: 

Município: Estado: CEP: 

Fone: ( ) e-mail - 

Portador de Necessidade Especial 
( ) Sim ( ) Não 

Declaração de Condições 
Especiais:  ( ) Sim ( )Não 

Declaro que aceito todas as exigências especificadas  no Edital de abertura  deste Processo Seletivo, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

 
São Pedro  de Alcântara,  em 
............/................/.............. 

Assinatura do Candidato: 

Via Prefeitura 
 
 
 
 

ESTADO DE SANTA  CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA INSCRIÇÃO PARA PROCESSO 

Nº da Inscrição 

Código  do Cargo: Nome do Cargo: 

Nome do(a) Candidato(a): 

Obrigatório  a apresentação  deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da prova. Levar caneta 
(Preta do Azul) e chegar 30 minutos de antecedência.. 
 
São Pedro  de Alcântara,  em 
............/................/............. 

Assinatura do Responsável pelo Recebimento: (Prefeitura ou 
Empresa) 

Via Candidato 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO - EDITAL N ° 001/2012  - MAGISTÉRIO 

Nº da Inscrição 

Código  do Cargo: Nome do Cargo: 

Nome do(a) Candidato(a): 

Identidade:  
Data de Nascimento:  / / 

 
Sexo:  M(   )   F(   ) 

CPF: Título Eleitoral: Estado Civil: 

Endereço: Bairro: 

Município: Estado: CEP: 

Fone: ( ) e-mail - 

Portador de Necessidade Especial = (  ) Sim ( ) Não Declaração de Condições  Especiais:( ) Sim ( )Não 
Títulos  Apr esentados:  

(Somente será considerado  com Certificado em Anexo): - se preciso,  utilize o 
verso. Nome do Curso  Órgão  Promotor  Carga Horária Período  de 

Realização  
    
    
    
    
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo, 
responsabilizando- me pelas informações aqui prestadas. 

 

São Pedro  de Alcântara,  em 
............/................/........... 
 . 

Assinatura do Candidato: 

Atenção: Esta Ficha é Apenas para os Professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Prefeitura 
 
 

ESTADO DE SANTA  CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO - EDITAL N ° 001/2012  - 
MAGISTÉRIO

Nº da Inscrição 

Código  do Cargo: Nome do Cargo: 

Nome do(a) Candidato(a): 

Obrigatório  a apresentação deste, juntamente com a carteira de identidade no local da prova. Levar 
caneta (Preta ou Azul) e chegar 30 minutos de antecedência. 

Azul) e chegar 45 minutos de  
São Pedro  de Alcântara,  em 
............/................/.............. . 

Assinatura do Responsável pelo Recebimento: (Prefeitura ou 
Empresa) 

Via Candidato 



 


