CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES – EDITAL 001/2012
ANEXO 3 – PROVAS E PROGRAMAS (Consolidado com a Retificação 02)
Cargos de Nível Alfabetizado
Provas Objetivas – 30 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
Compreensão de texto. Significado de palavras. Singular e plural das palavras. Noções de gênero: masculino
e feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e
possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais:
adição, subtração, multiplicação e divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e
quantidade. Resolução de situações-problema.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: Conhecimentos básicos
sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Agente de Serviços Gerais - OBRAS
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. 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,
utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância
da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes
às atividades do cargo.
Agente de Serviços Gerais do Abrigo
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. 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,
utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância
da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes
às atividades do cargo.
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Calceteiro
Tipos de calçamento público e pedras utilizadas; Formas de limpeza de calçamento público. Conhecimento
de trabalhos em obras. Conhecimento em construção de fundações e estruturas de alvenaria. Aplicação de
revestimentos, paralelepípedos e contra pisos. Instrumentos e materiais de trabalho. Noções de Segurança
do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos.
Normas de higiene: corporal e ambiental. CIPA. Conhecimentos básicos de Primeiros socorros.
Operador de Máquinas
Máquinas Rodoviárias (Trator de Esteira, Motoniveladora, Rolo Vibratório e Retroescavadeira): Condução e
manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção
e conservação; Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom
funcionamento do equipamento; Características, mecanismos e operação. Regras gerais de circulação.
Legislação de Trânsito: Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de
Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral.
Pedreiro
Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Fundações rasas e profundas,
alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na
construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas. Concreto armado. Noções de
armaduras para concreto. Lages pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e
revestimentos (cerâmico, pedras, plásticos). Confecção de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas,
sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muros de arrimo. Conhecimento sobre os traços de argamassa e
concreto mais utilizados na construção civil. Colocação de telhas e cumieiras de barro e de fibrocimento.
Pintor
Tipos de tintas e suas adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. Tipos de removedores e
solventes e suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas adequações para cada tipo
de tinta e serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar-comprimido, utilizando compressor,
pistolas para pinturas de alta e baixa pressão. Preparação de peças com lixamento manual e mecânico,
massas, vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da pintura. Sequência adequada para pintura
de ambientes. Problemas comuns durante a aplicação da tinta: manchas, bolhas, tonalidades. Tipos de cor
e tonalidades. Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas adequações para cada tipo de produto, etapas
e serviços de pintura. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho.

Cargos de Nível Médio
Provas Objetivas – 30 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões,
a partir do seguinte programa:
LINGUA PORTUGUESA – 5 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos verbais;
Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal.
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MATEMÁTICA – 5 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Juros simples e
compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação
exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento,
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de
Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 5 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de
comunicação.
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze)
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Agente Comunitário de Saúde ESF
Atribuições do emprego de Agente Comunitário de Saúde. Legislação: Lei Federal nº 11.350 de 05/10/2006;
Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990; Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº 648 de 28 de março de
2006. As principais doenças de interesse para a Saúde Pública (Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas,
Esquistossomose, Febre Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria,
Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e outras); Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene
dos Alimentos; Saúde Bucal; Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador e
Transmissibilidade; Reprodução Humana (Planejamento familiar, Puberdade e adolescência, Gestação,
Parto, Aborto, Puerpério e Pré-Natal); Desenvolvimento Humano (Nutrição e Aleitamento Materno); Direito
e saúde do Idoso; Saneamento básico; Lixo (coleta, tratamento, reciclagem e classificação); e Meio
ambiente (água, solo e poluição).
Agente de Combate as Endemias
Atribuições do emprego de Agente de combate às endemias. Legislação: Lei Federal nº 11.350 de
05/10/2006; Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990. Microbiologia, vírus, bactérias e protozoários; Sistema
imunológico; Doenças endêmicas (prevenção, transmissão, aspectos clínicos, tratamento e regiões
endêmicas); Dengue (prevenção, transmissão, aspectos clínicos, tipos e respectivos tratamentos); Controle
da qualidade da Água; Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário; Ética e cidadania; e Vigilância em saúde.
Auxiliar Consultório Dentário ESF
Relações públicas e interpessoais. Segurança no trabalho e de preservação ambiental. Técnicas de
atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Direitos Humanos. Comunicação telefônica. Ética e
Sigilo profissional. Higiene pessoal e ambiental. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS.
Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação
para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções da rotina de um
consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias,
documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de
todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e
manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia e
parasitologia; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de
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infecção no consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicada à
odontologia. Conservação e manutenção dos equipamentos.
Monitor de Educação Infantil
Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; Higiene,
saúde e nutrição infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil; Princípios que
fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da
infância; relação unidade de educação e família; As instituições de educação infantil como espaço de
produção das culturas infantis; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente; Lei Federal n° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Monitora do Abrigo
Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; Higiene,
saúde e nutrição infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil; Princípios que
fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da
infância; relação unidade de educação e família; As instituições de educação infantil como espaço de
produção das culturas infantis; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente; Lei Federal n° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Técnico de Enfermagem ESF
Ética e legislação em enfermagem; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos
profissionais de enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Noções de rotinas administrativas
ambulatoriais; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para
dosagem de drogas e soluções, vias de administração); Enfermagem médico-cirúrgica: Limpeza, desinfecção
e esterilização de material; Assistência de urgência e emergência ambulatorial; Enfermagem maternoinfantil, enfermagem em Saúde Pública, vigilância epidemiológica; e Sanitária; enfermagem do adolescente,
do adulto, e do idoso; Noções de administração aplicada ao Técnico de enfermagem; Imunizações;
Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Noções de saúde pública, portaria 648/06 Política de Atenção Básica.
Técnico em Saúde Bucal
SUS: princípios, diretrizes, legislação, nomes operacionais e portarias (Leis 8080/90 e 8142/90); Programas
do Ministério da Saúde; Estratégia da Saúde da Família, visão de equipe multidisciplinar, organização do
programa e sua inserção no SUS (Portaria 648/06); Conhecimentos inerentes às atribuições do cargo; SIAB
como instrumento de trabalho da equipe de saúde da família; Noções de biossegurança (equipamento de
proteção individual, imunização, etc.); Ética e Legislação no Trabalho; Limpeza, desinfecção e esterilização
de material; Manuseio da comunicação na assistência em odontologia; Noções básicas anatomia dental;
Noções de higiene bucal, métodos de higienização e dieta; Noções básicas de microbiologia, inflamação e
infecção; Identificação dos elementos de suporte dentário; Funções da mastigação na digestão; Noções
sobre cárie dentária: etiologia, prevenção e controle; Materiais dentários suas especificações e
manipulação; Radiologia. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP Professional
SP3 – Português, Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2003 – Português (Word, Excel e PowerPoint).

Cargos de Nível Superior
Provas Objetivas – 30 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação;
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA – 5 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros
simples e compostos Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º
grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares;
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 5 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de
comunicação.
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze)
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Auditor Fiscal
Constituição da República Federativa do Brasil. Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Titulo II,
Capítulo I). Organização político-administrativa (Titulo III, Capítulo I). Impostos dos Municípios –
Competência. Obrigação Tributária. Tipos de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos,
auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes,
arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação,
escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Poder
de Policia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato administrativo.
Código Tributário Nacional – Títulos II, III, Capítulo I, e Títulos IV, V e VI, Capítulo I. LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Sua implementação como Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. Antecedentes
históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Direitos e Deveres do Funcionário
Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra a Administração Pública. Lei orgânica do município de
Navegantes. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP Professional SP3 –
Português, Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office
Professional 2003 – Português (Word, Excel e PowerPoint).
Médico Cardiologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Métodos diagnósticos
aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e reabilitação
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cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na
prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias
cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias
adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da
aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular.
Médico Cirurgião Vascular
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. História da Cirurgia
Endovascular, Fundamentos Radiológicos, equipamentos e meios de constrste, introdutores, fios guias,
cateteres, dispositivos protetores cerebrais, stents, endopróteses, preparo do paciente, técnicas
endovasculares de diagnóstico, arco aórtico, troncos supra-aórticos, membro superior, aorta descendente,
aorta abdominal, artérias viscerais, membros inferiores, flebografia e cavografia, técnicas terapêuticas
arteriais, acesso arterial, doença oclusiva carotídea, subclávia e vertebral, aneurisma aorta, torácica e
ascendente, dissecção Tipo B, aneurisma da aorta, aneurisma perifárico, doença oclusiva da aorta, artéria
renal, femoro-poplítea, artérias distais, fibrinólise arterial, técnicas terapêuticas venosas, filtro de cava,
fístulas arteriovenosas para hemodiálise, laser endovascular para tratamento da safena.
Médico Clínico Geral
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares:
hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças
venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças
pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite,
duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais;
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção
urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal,
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral,
meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças
psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo,
esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses,
dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias,
plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças
infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue,
equistossomose mansônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite
reumatoide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária,
alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia.
Médico Gastroenterologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
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Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doença do Refluxo
gastresofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera Péptica Gaserodunodenal. Câncer Gástrico.
Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarreias Agudas e Crônicas. Parasitoses. Doença de Crohn. Retocolite
Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite
Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Fígado e Drogas. Hepatite Aguda Fulminantes. Litíase Biliar. Colecistite.
Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS.
Médico Ginecologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino
e suas Alterações. Amenorreias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da
Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias
da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal.
Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal.
Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.
Médico Oftalmologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Afecções da conjuntiva,
córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias lacrimais. Afecções do
cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em doenças do sistema
nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular.
Traumatismos oculares. Tumores oculares. Instrumentação para operacionalização de exames de auxílio
diágnóstico, tais como biometria ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente,
fotocoagulação a lazer, campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos,
aplicação e utilidade.
Médico Pediatra
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios.
Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado
de Santa Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica.
Anemias. Afecções agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho genito urinário. Infecções
do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e
garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo –
inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios
hemorrágicos. Doenças infectocontagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter
Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre
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reumática. Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergências
hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi-afogamento. Atendimento inicial à
criança poli traumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele.
Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica.
Médico Radiologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Princípios básicos da física
das radiações. Medidas de proteção em radiologia diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. Radiologia
ostearticular pediátrica. Neuroradiologia pediátrica. Radiologia de face e crânio. Radiologia torácica.
Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. Radiologia cardiovascular pediátrica. Ultrassonografia
gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia do aparelho urinário. Radiologia pélvica. Radiologia de
membros superiores e inferiores. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das artrites.
Avaliação radiológica dos tumores e lesões tumorais. Avaliação radiológica dos distúrbios metabólicos e
endócrinos. Avaliação radiológica das infecções musculares esqueléticas. Avaliação radiológica das
anomalias congênitas e do desenvolvimento. Mamografia.
Médico Reumatologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Epidemiologia das
doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, fisiológica e
fisiopatológica do sistema imunológico. Artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas
sistêmicas. Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Doenças reumatológicas
associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças da coluna vertebral. Osteogênese imperfeita. Artrite
reumatoide infantil. Lupus eritematoso sistêmico na infância. Tumores cartilaginosos benignos e malignos.
Raquitismo. Criança com dores nas pernas. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas a genética e
desenvolvimento. Farmacologia das drogas antirreumáticas.
Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde,
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Paramentação
cirúrgica e comportamento em centro cirúrgico; Esterilização e desinfecção em cirurgia; Princípios de
técnica cirúrgica; Anamnese e exame clínico; Semiologia e semiotécnica; Anatomia para cirurgia oral; Bases
da cicatrização e reparo; Farmacologia básica e aplicada a cirurgia oral; Vias de administração de drogas
(teórica e prática); Farmacologia dos Anestésicos locais; Técnicas anestésicas (intra-orais e extra-orais)
monitorização em cirurgia ambulatorial; Reconhecimento e manuseio do instrumental básico para cirurgia
oral (teórica e prática); Exodontia simples e complicada; Estratégias para a exodontia dos dentes retidos;
Exodontia de dentes retidos; Cirurgia periapical; Cirurgia dos cistos; Complicações trans e pós-operatórias;
Cirurgia com finalidades ortodôndicas; Documentação fotográfica em odontologia; Cirurgia pré-protética;
Introdução a implantodontia; Comunicações buco-sinusais; Diagnóstico e tratamento dos processos
infecciosos da cavidade oral; Emergências médicas em odontologia; Cirurgia oral em pacientes especiais;
Complicações em cirurgia oral; Anatomia cirúrgica da face I,II e III; Anatomia geral e topográfica;
Instrumentação cirúrgica; Incisões e acessos em CTBMF; Controle clínico do paciente; Lesões traumáticas
dos dentes e processos alveolares; Distúrbios neurológicos da região Oramaxilofacial; Reconstrução
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microcirúrgica das fibras nervosa; Fisiopatologia do choque, resposta metabólica ao trauma; Exame clínico
e radiográfico das fraturas faciais; ABC do trauma, retrospectiva da prevenção dos acidentes
automobilísticos; Imageologia e cirurgia e traumatologia (tomografia e ressonância magnética); Nutrição
em cirurgia e traumatologia; Atendimento ao politraumatizado de face; Protocolo farmacológico do
paciente hospitalizado; Noções de anestesia geral, anestesia geral; Tratamento dos ferimentos de face;
Cinética dos projeteis balísticos e ferimentos por arma de fogo; Evolução CTBMF no Brasil; Técnicas de
contenção maxilo-mandibular; Diagnóstico e tratamento das fraturas da mandíbula e condilares; Fixação
interna rígida em CTBMF; Fraturas de maxilo, terço médio de face, complexo zigomático, nariz e nazoetmoidais; Cirurgias reconstrutivas maxilo-mandibulares; Patologia buco-dental; Diagnóstico e tratamento
dos tumores benignos da cavidade oral I e II; Radioterapia dos tumores de cabeça e pescoço; Patologia das
glândulas salivares. Enxertos ósseos; Competência do Cirurgião Buco-Maxilo-Facial; Evolução do CTBMF
aspectos históricos; Implantodontia; Cirurgias avançadas em implantodontia; Prótese buco-maxilo-facial;
Diagnóstico e tratamento das discrepâncias transversais da maxila; Cefalometria para cirurgia ortognática;
Bases biológicas das osteotomias maxilo-mandibulares; Análise crítica biomecânica das osteotomias
mandibulares; Manuseio dos articuladores semi-ajustáveis; Diagnóstico e planejamento em cirurgia
ortognática; Preparo ortodôntico para cirurgia ortognática / oclusão funcional; Oclusão conceitos e
fundamentos; Oclusão funcional no tratamento cirúrgico das deformidades dento-faciais; Cirurgia
Ortognática (diagnóstico, planejamento e cirurgia); Distração óssea técnicas e aplicação; Embriologia e
crescimento craniofacial; Anquilose da articulação temporo-mandibular; Tratamento das desordens
temporo-mandibulares e cirúrgico dos distúrbios internos da articulação temporo-mandibular; Aspectos
ortopédicos no manuseio do politraumatizado; Traqueostomia técnicas cirúrgicas fundamentais e
complicações; Radiologia princípios e buco-maxilo facial. Aspectos éticos e legais em odontologia. Aspectos
neurológicos do trauma craniofacial e oftalmológicos do trauma de face; Histofisiologia óssea; Diagnóstico
e tratamento das discrepâncias transversais da maxila; Bases biológicas das osteotomias maxilomandibulares; Análise crítica biomecânica das osteotomias mandibulares; Diagnóstico e planejamento em
cirurgia ortognática; Preparo ortodôntico para o tratamento das deformidades dentofaciais; Oclusão
funcional no tratamento cirúrgico das deformidades dento-faciais; Tratamento e complicações em cirurgia
ortognática; Distração óssea técnicas e aplicação; Anquilose da articulação temporo-mandibular;
Tratamento cirúrgico dos distúrbios internos da articulação temporo-mandibular.
Professor de Educação Infantil
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil.
Educar e cuidar na educação infantil. Necessidades e características de crianças de 0 a 6 anos. Relação
creche e família. Didática: dinâmica em sala de aula. Diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. A
educação infantil e o seu papel hoje. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ARTES
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. História e metodologia do ensino da arte. Arte e a educação. O
ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade - temas transversais.
O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em
arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções
estéticas da cultura regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental
(conteúdo e forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A
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importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. Arte e história. [Observação:
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina CIENCIAS
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. Ensino
de Ciências no Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais de 5ª a 8ª Séries (1998). O
currículo das Ciências no Ensino Fundamental. O Método Científico e suas Aplicações. Conceitos primitivos
e unificadores. Metodologia do ensino de Ciências. Temas atuais: Bioética, Engenharia Genética, Alimentos
transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem, efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio e
Fontes alternativas de energia. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos e bióticos, cadeia alimentar, fluxo
de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos; Biosfera – Principais biomas terrestres e
Poluição. Ser humano e a saúde: Profilaxia das Doenças Infectocontagiosas e Sexualmente Transmissíveis.
Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da Vida. Teorias da Evolução. Níveis de organização e
propriedades dos seres vivos. Os Reinos dos seres vivos. Características dos seres vivos. Botânica:
Classificação, importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e vertebrados.
Desenvolvimento histórico da Química. Evolução dos modelos atômicos. Bomba Atômica. Bomba de
Hidrogênio. Teoria da Relatividade. Teoria Quântica. Guerra Química e Bacteriológica. Física do cotidiano.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ENSINO RELIGIOSO
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. Manifestações culturais. Religião e religiosidade. Igrejas. Atitudes
Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e espiritualidade. Evangelização no
período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de Educação Religiosa. [Observação: Poderá
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina GEOGRAFIA
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e
importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: linhas e círculos;
localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e
representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e interpretação de documentos
cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das camadas internas da
atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento integrado dos componentes
físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos aplicados à Geografia:
Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, sistemas
econômicos, industrialização e circulação; relações socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico
Brasileiro e Catarinense: Localização e situação. O ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica dos
elementos da paisagem: geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos.
O ambiente humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e
consumo; regionalização, urbanização e metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção e
gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento
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integrado dos ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação,
diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações
campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização,
urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição. Degradação e
risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e ações mitigadoras. [Observação: Poderá ser
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina LINGUA PORTUGUESA
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo,
Legislação sobre diversidade e inclusão. Noções históricas da língua portuguesa: origem e expansão.
Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. Comunicação: elementos. Linguagem: tipos de
linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conhecimentos linguísticos: linguística, psicolinguística e
sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa. Fonética e fonologia: fonema e letra, classificação dos
fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos. Ortografia:
regularidade e irregularidade. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: classes de palavras (flexão e
emprego). Sintaxe: frase, oração, período, termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de linguagem. Gêneros
textuais. Leitura: interpretação de texto. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre
os temas propostos].
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