Estado de Santa Catarina
Município de Luzerna
Concurso Público 01/2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa – Cargos de nível fundamental
Alfabeto: vogais, semivogais, consoantes, encontros consonantais e vocálicos. Leitura e
interpretação de pequenos textos. Divisão silábica: número de sílabas, sílaba tônica e
posição da sílaba tônica. Ortografia básica. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de
palavras: identificação e classificação. Flexão de gênero, número e grau do substantivo
e do adjetivo. Semântica: sinônimos e antônimos; denotação e conotação.

Língua Portuguesa – Cargos de nível médio e técnico
Elementos da comunicação. Fonética e fonologia: encontros consonantais e vocálicos,
divisão silábica e classificação das palavras. Leitura e interpretação de textos:
compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor,
argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto.
Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia.
Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Classes de palavras: definições,
classificações, formas, flexões, funções e usos. Sintaxe: termos da oração. Concordância
verbal e nominal. Crase. Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação
vocabular; denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia;
polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem. Coesão e coerência: elementos
coesivos. Variação linguística e adequação ao contexto. Classes de palavras. Semântica:
sinônimos e antônimos; denotação e conotação.

Língua Portuguesa – Cargos de nível superior
Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Leitura e interpretação de textos:
compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor,
argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto.
Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia.
Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação
das palavras. Classes de palavras: identificação, classificação, emprego e sentido que
exprimem. Sintaxe da oração: período simples (termos fundamentais e acessórios da
oração, tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal. Crase.
Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação vocabular; denotação e
conotação, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, polissemia e ambiguidade.
Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Coesão e coerência: elementos coesivos.
Variação linguística e adequação ao contexto. As diferentes vozes presentes no texto:
discurso direto, indireto e indireto livre.
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Matemática – Cargo de nível fundamental
Operações fundamentais. Princípios de contagem e probabilidade. Conjuntos
numéricos. Sistema métrico decimal. Sistemas de medida de tempo. Fatoração e
números primos. Frações. Expressões algébricas. Produtos notáveis. Razão e proporção.
Potenciação e radiciação. Porcentagem e regra de três simples e composta. Geometria
plana e espacial. Função Afim e quadrática. Equações e inequações de 1º e 2º graus.
Sistemas lineares. Resolução de Problemas. Raciocínio lógico e Diagramas lógicos.
Máximo divisor comum e Mínimo múltiplo comum. Matemática Financeira. Polinômios.

Conhecimentos Específicos – Agente de copa e limpeza
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, segurança no trabalho, prevenção de acidentes, ética profissional, meio
ambiente, cidadania, higiene pessoal, comportamento no ambiente de trabalho,
Organização do local de trabalho, boas práticas na manipulação de alimentos, doenças
causadas pelos alimentos, contaminação, micróbios dos alimentos/cozinha, cuidados
com a água, lixo e local de trabalho, resoluções da ANVISA que tratam de manuseio com
alimentos/copa/cozinha/limpeza. Primeiros Socorros.

Legislação – comum aos cargos de nível médio, técnico e superior
Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 164/2017, Lei Municipal
Complementar 210/2019, Lei Municipal Complementar 203/2019, Lei Complementar
51/2006, Lei Municipal Complementar 142/2016, todas considerando suas alterações
posteriores.

Conhecimentos Específicos – Fiscal de obras e posturas
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Código de Posturas e Plano Diretor do Município, Lei Complementar 144/2016 –
Código de Edificações do Município, ética, cidadania, meio ambiente, segurança no
trabalho e normas regulamentadoras de segurança no trabalho, comunicação (interna,
externa), atendimento ao público. Primeiros socorros.

Conhecimentos Específicos – Técnico em segurança no trabalho
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, segurança no trabalho, conceitos: prevenção, perigo, risco, incidente, acidente,
acidente de trabalho; acidentes e doenças do trabalho: tipos, causas, consequências;
comunicação de acidente de trabalho; investigação de acidentes de trabalho; riscos no
ambiente de trabalho: identificação, classificação, medidas e controle de riscos
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ambientais; equipamentos de proteção; classificação dos EPI’s; ergonomia; qualidade
de vida no trabalho; saúde e segurança do trabalho no serviço público; normas
regulamentadoras (todas).

Conhecimentos Específicos – Técnico em enfermagem
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Curativos – Potencial de contaminação, técnicas de curativos; Condutas do
Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de
Ética de Enfermagem, Esterilização de Material, Saúde da Mulher – Planejamento
familiar, gestação (pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e
mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto
e Puerpério e nas Emergências Obstétricas e Assistência de Enfermagem em Pediatria;
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração
de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para
exames; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e
controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas
Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma
diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Vigilância Epidemiológica. Legislação do SUS.

Conhecimentos Específicos – Fonoaudiólogo
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Fonoaudiologia e epidemiologia; Prevenção e Promoção em fonoaudiologia;
Fonoaudiologia em saúde materno-infantil; Anátomo-fisiologia da fonação. Disfonias
funcionais, organofuncionais, orgânicas; Avaliação perceptivo-auditiva e acústica da voz;
Avaliação acústica da voz; Voz profissional falada e cantada; Desenvolvimento da
linguagem e seus distúrbios; Aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita;
Transtornos adquiridos da linguagem; Fluencia da fala; Fisiologia e desenvolvimento do
Sistema Estomatognático; Fissura labiopalatina; Distúrbios da deglutição; Disfagia
Orofaríngea e neurogência; Disfunção temporomandibular; Avaliação, classificação e
tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e
linguagem; Sistema auditivo e desenvolvimento das habilidades auditivas; Triagem
auditiva neonatal; Audiometria e imitanciometria; Avaliação audiológica infantil;
Aparelhos de amplificação Sonora individual; Audiologia ocupacional.

Conhecimentos Específicos – Médico veterinário
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação
obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística;
Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos
Página 3 de 5

Estado de Santa Catarina
Município de Luzerna
Concurso Público 01/2019
de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de
controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos de
alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e
antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da
produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle,
brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade,
esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos
de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de
origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida
de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica;
Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos -zoonoses; Doenças
transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal –
Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Produtos veterinários;
Programas sanitários básicos.

Conhecimentos Específicos – Professor de música
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Psicologia da educação. Concepções da educação infantil. Concepções e leis da
educação especial. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Teóricos da
Educação. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes
dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos
Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos.
Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos
específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia,
Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais.
Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e
desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O
ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos
diferentes momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da
avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento
linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A
importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da
alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. Teorias da aprendizagem.
Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e didática: histórico,
teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Político Pedagógico: princípios
e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. A função
social da escola pública contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990. Lei Municipal Complementar 209/2019. Artes musicais:
elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade;
História geral das artes; história e ensino das artes no Brasil; Artes: Conceitos e
generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no
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Mundo; Músicos Brasileiros; - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;
Didática Geral; Técnicas Avaliativas.

Conhecimentos Específicos – Professor para atendimento educacional especializado
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Psicologia da educação. Concepções da educação infantil. Concepções e leis da
educação especial. Teóricos da Educação. Lei Municipal Complementar 209/2019.
Formas de abordagens de atendimento às diversas deficiências. Políticas públicas para a
Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e no País e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina e no País; Atribuições do
segundo professor de turma; Alfabetização e letramento; Adequações curriculares;
Conceitos de deficiência, Condutas típicas e altas habilidades; Tecnologias assistidas;
Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais;
conhecimento de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, aprovado
pela Lei Federal nº Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; LDB (Lei de Diretrizes e Bases) –
lei 9.394/1996; Proposta curricular; Metodologia de ensino; Parâmetros Curriculares
Nacionais; Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos multifuncionais; Projeto Político
Pedagógico. Deficiência Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e
AEE. Pessoas com Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE.
Decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008. Resolução Nº 4 de 2 de outubro de
2009. Atualidades Profissionais

Conhecimentos Específicos – Médico pediatria / generalista
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do
cargo, Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos
às doenças ocupacionais. Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das
estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento
e programação em saúde. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças
Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças infectoparasitárias.
Atendimento às urgências de média e baixa complexidade.
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