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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa – operador de máquina II

Alfabeto: vogais, semivogais e consoantes. Leitura e interpretação de pequenos textos.
Divisão silábica: número de sílabas e tonicidade. Ortografia básica. Pontuação.
Língua Portuguesa – professor de educação especial, orientador educacional

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.
Matemática –operador de máquina II

Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Conjuntos numéricos: números
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Sistema de medidas: comprimento,
superfície, área, capacidade e tempo. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas.
Números primos, impares, pares, múltiplos e divisores. Ordens e Classes. Raciocínio
lógico.
Matemática – professor de educação especial, orientador educacional

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. Juros simples e compostos. Razão e
proporção. Potenciação e radiciação. Porcentagem e regra de três simples e composta.
Geometria plana e espacial. Geometria analítica: estudo de ponto, reta e circunferência.
Trigonometria: relações no triângulo retângulo. Funções afim, quadrática, exponencial,
trigonométrica e logarítmica. 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. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Números
complexos. Logaritmos. Análise combinatória. Matrizes e determinantes. Estatística.
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Conhecimentos gerais e atualidades – Comum a todos os cargos
História do município de Coronel Freitas: colonização, espaço geográfico, população, relevo,
hidrografia, vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos
municipais. Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias
formadoras, espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do
Estado, acontecimentos históricos, história do Brasil e atualidades – questões sobre fatos
políticos, econômicos e sociais. Atualidades – acontecimentos atuais ocorridos no estado, pais e
mundo. Lei Orgânica Municipal – Texto Promulgado em 05 de abril de 1990, edição atualizada
com as emendas 01/91, 01/95, 01/04 e 02/04. Lei Municipal 2.078/2015. Lei Municipal
2.079/2015. Lei Municipal n.º 2.077/2015.
Conhecimentos específicos – professor de educação especial, orientador educacional
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Base
Nacional Comum Curricular, psicologia da educação, concepções da educação infantil,
letramento, concepções e leis da educação especial, Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, currículo, Projeto Político Pedagógico e demais autores como Lev Vygotsky, Cipriano
Carlos Luckesi. Lei Municipal n.º 2.077/2015.
Conhecimentos específicos – Operador de máquinas
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações.
Resoluções COTRAN; Segurança no Trabalho; Normas regulamentadoras de segurança e saúde
no trabalho: Norma Regulamentadora Nº 21 - Trabalho a Céu Aberto; Norma Regulamentadora
Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Norma Regulamentadora Nº
26 - Sinalização de Segurança. Direção preventiva. Operação de veículos motorizados,
diagnósticos de avarias, segurança na operação, análise de riscos. Veículos motorizados:
motoniveladora, trator de esteira, retroescavadeira e equipamentos acima de 100 HPs.
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