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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018 
 

ANEXO 03 
(Consolidado com a Retificação 01 do Edital) 

 
Conteúdos Programáticos 

 

Provas objetivas de 30 Questões 
 

Cargos do Nível de Ensino Fundamental 
 

Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 
(quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; 
Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; 
Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: ope-
rações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; Re-
solução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: medidas 
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio 
Lógico. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecno-
logia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vincula-
ções históricas. 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 
15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Agente de Serviços Gerais¹ 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Noções básicas de conservação e manutenção. Noções 
básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipa-
mentos 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; ma-
nutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; Produtos de Limpeza: aplicação, dosa-
gem, armazenagem e manipulação; Noções básicas de reciclagem e descarte de materiais; Noções básicas 
de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no tra-
balho. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Merendeira (20 e 40 Horas)¹ 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. 
A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. Higiene, saúde 
corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho; Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas 
afins; Higiene e limpeza dos utensílios e dos equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação 
dos alimentos. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho; 
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Utilização de equipamentos de proteção individual; Manuseio e segurança no uso de utensílios e 
equipamentos; Noções básicas de prevenção de acidentes no trabalho. Etapas do processo de produção 
de refeições: Recebimento, guarda e segurança dos alimentos; Técnicas e utensílios no preparo de 
alimentos. Cardápios; Distribuição das refeições. Conceitos Básicos de Alimentação: Os alimentos: 
classificação, seleção, conservação e condições adequadas ao consumo dos alimentos: proteção, 
preparação, controle de estoque, conservação, validade e melhor aproveitamento de alimentos. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Operador de Máquina Agrícola¹ 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Medidas de segurança no uso de máquinas e implementos 
agrícolas; Normas de segurança na utilização de máquinas e implementos agrícolas; Acidente de trabalho; 
Equipamentos de proteção individual. Constituição, funcionamento, acoplamento e regulagens das máqui-
nas e implementos agrícolas (preparo do solo, escavar e mover materiais distintos, nivelar solos, cravar 
estacas). Condução e manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na operação e estaci-
onamento; Manutenção e conservação; Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas 
para assegurar o bom funcionamento do equipamento; Características, mecanismos e operação. Manuten-
ção e conservação de máquinas e implementos agrícolas. Manutenção preventiva. Manutenção periódica. 
Manutenção de conservação. Noções sobre Primeiros Socorros. Mecânica em Geral. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 

Cargos do Nível de Ensino Médio 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FONO-
LOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes gra-
maticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração; 
Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; Concor-
dância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica 
e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: ope-
rações 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; Sis-
tema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria; Progressão 
Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecno-
logia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vincula-
ções históricas.  
 
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: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Agente Escolar 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Noções de Administração Pública: Características básicas 
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das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de 
departamentalização. Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e descon-
centração; administração direta e indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções de processos 
licitatórios. Noções de Administração de Recursos Materiais: Classificação de materiais. Tipos de classifica-
ção. Gestão de estoques. Compras: Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor 
público. Noções de Arquivologia: Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos: Protocolo: 
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação de documentos de 
arquivo; Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de temporalidade de documentos de 
arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Preservação e conservação de 
documentos de arquivo. Educação Básica Brasileira – contexto e legislação; Níveis e Modalidades de En-
sino; Avaliações Externas; SARESP, Prova Brasil, SAEB, IDEB, ENEM; Censo Escolar; Proposta Pedagó-
gica; Plano Escolar; Regimento Escolar; Educação à distância; Inclusão e Educação Especial; Ética profis-
sional; Atendimento ao público; Organização e funcionamento das instituições educacionais; Escrituração 
escolar. Conhecimentos de Informática: Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um 
computador, dispositivos de entrada e saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou su-
perior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou 
superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compar-
tilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos da Web (WWW); Navegadores de internet: 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedi-
mentos básicos de segurança da informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recupe-
ração; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de 
idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil). [Poderão ser objeto de questões, as altera-
ções em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do 
Edital.] 
 
Auxiliar de Creche 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Critérios de qualidade para atendimento em creche que 
respeitem os direitos fundamentais das crianças. O cotidiano na creche: espaço, tempo, rotina, atividades 
rotineiras. Indicadores de Qualidade para a educação Infantil. Interações, Linguagens e Brincadeiras na 
educação Infantil. Acolhimento e inserção. Relação família e creche/pré-escola. Educar e cuidar; Higiene, 
saúde e nutrição infantil. Princípios que fundamentam a prática na educação infantil. Atividades pedagógi-
cas. Materiais pedagógicos. Rotinas de saúde da creche. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 
Auxiliar de Setor 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Administração Geral: departamentalização: conceitos, ti-
pos e princípios. Delegação de poderes: centralização e descentralização. Funções essenciais da organiza-
ção: técnica, financeira, segurança, contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas: 
planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação. Comunicação. Organização: 
Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. Gráficos de organização: 
conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. Ges-
tão de documentos. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do arquivo, fases do arqui-
vamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de docu-
mentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. Noções de uso e conservação de equi-
pamentos de escritório (telefone, central telefônica, copiadora, computador e impressora). Redação Oficial: 
formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial. Recepção: informações, encaminha-
mento, atendimento a clientes, registro, manuseio e transmissão de informações. Gestão do patrimônio, 
cadastro, convênios e contratos. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpes-
soal: a importância do autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, 
superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e 
receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e 
suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, 
imagem profissional, sigilo e postura. Conhecimentos de Informática: Noções de hardware, periféricos e 
softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e saída e tipos de softwares. Sistema 
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operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão. Aplicativos de escri-
tório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços relacionados à Inter-
net: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos da Web 
(WWW); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança 
da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da informação; realização de cópias de se-
gurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança 
da informação. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil). [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 

 
Cadastrador 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Noções de Projeto de Plantas e/ou outros. Relaciona-
mento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, 
personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunica-
ção: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comu-
nicação, a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Sistema métrico: medidas de comprimento 
e superfície. Geometria. Conhecimentos de AutoCAD. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Noções de 
hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e saída e tipos 
de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas pa-
drão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Ser-
viços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arquivos; navegação 
e conceitos da Web (WWW); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla 
Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da informação; realização 
de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos 
de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-
Brasil). [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles pos-
teriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 

 
Técnico Agrícola 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Solos: características morfológicas; ordens e classes de 
solos, principais unidades, aptidão agrícola, limitações de uso, fertilidade natural. Conservação dos solos: 
práticas de manejo. Propriedades dos solos. Coleta de solos para análise: técnica de amostragem. Correção 
e fertilização dos solos. Classificação dos fertilizantes; Máquinas e implementos agrícolas: técnicas de ope-
ração e manutenção; Clima: normais climáticas, relação clima e culturas, balanço hídrico; Culturas: milho, 
cana-de-açúcar, soja, feijão, arroz, trigo e mandioca. Época de semeadura e plantio, práticas culturais, con-
trole de pragas, moléstias e inços; Plantas forrageiras para grão, pastejo e ceifa. Conservação de forragens. 
Práticas de plantio e utilização. Adubação; Fruticultura: maçã, uva, pêssego, citrus. Escolha do terreno, pre-
paro de mudas, cultivo, épocas de plantio, tratos culturais. Controle de pragas e moléstias; A técnica da 
poda: poda de condução; Pecuária leiteira e de corte: raças, alimentação, manejo, controle sanitário; Oleri-
cultura: botânica, cultivares, clima, época de plantio, e tratos culturais da alface, couve, alho, batata, cebola, 
cenoura, tomate, pepino e pimentão; Irrigação: princípios gerais e métodos. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.] 

 
Cargos do Nível de Ensino Superior 

 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FONO-
LOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes gra-
maticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração; 
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Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; Concor-
dância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica 
e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: ope-
rações 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; Sis-
tema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria; Progressão 
Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecno-
logia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vincula-
ções históricas.  
 
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: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Administrador de Programas Educacionais 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Ciclo da Administração: planejamento, organização, dire-
ção e controle. Sistemas ou funções administrativas: recursos humanos; financeiro; patrimonial; tecnológico; 
material; informacional, administrativos. Organização racional do trabalho; rotinas e fluxo do trabalho; ma-
nuais; formulários, apoio, assessoria, consultoria interna. Elaboração de projetos; natureza; dimensão; fa-
ses; ferramentas para acompanhamento e avaliação. Programas técnicos específicos: PAR (Plano de Ações 
Articuladas), Programa Mais Alfabetização, Gerenciamento do SIMEC (Sistema de Monitoramento do MEC), 
Censo Escolar, PDDE interativo (Programa Dinheiro Direto na Escola), PNATE (Programa Nacional do 
Transporte Escolar), PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar), EI Manutenção (Educação Infantil 
e sua manutenção), Sistema de Gestão Escolar. Planejamento orçamentário. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Fiscal Ambiental 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Administração Pública. Lei nº 6.938/1981 - Política Naci-
onal do Meio Ambiente. Lei 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais, Lei da Natureza, Lei dos Crimes contra 
o Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 001/1986. Resolução CONAMA nº 237/1997. Conceitos da Ciên-
cia da Conservação: conservação ambiental, preservação ambiental, poluição ambiental, biodiversidade, 
bioma, ecossistemas brasileiros. Fragmentação de habitats. Degradação ambiental. Ecologia da Restaura-
ção. Categorias de manejo. Manejo de fauna e flora. Princípios e práticas da educação ambiental. Impacto 
ambiental. Impacto ecológico das grandes obras. Preservação ambiental. Os sistemas naturais. O desen-
volvimento e a questão ambiental: Os movimentos de defesa do meio ambiente. A rede hidrográfica. Polui-
ção e contaminação do meio ambiente. Conceito de poluição. Controle da poluição. Áreas de proteção. 
Gerenciamento de áreas contaminadas. Fatores ambientais. O clima. Solo. Aterro sanitário. Noções sobre 
reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Origem dos resíduos. Reciclagem e poluição. [Po-
derão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal de Obras e Postura 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 3453/2008 - Plano Diretor do Município de Guara-
mirim. Lei nº 1002/1986 - Código de Posturas do Município de Guaramirim. Lei nº 1003/1986 - Código de 
Obras do Município de Guaramirim. Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. Administração Pública. 
Legislação Ambiental: impactos ambientais das atividades urbanas. Constituição da República Federativa 
do Brasil (art. 182, 183 e 225). Código de Defesa do consumidor. Estabelecimentos comerciais. Uso de 
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passeio público por estabelecimentos comerciais. Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano, atua-
lizada pela Lei nº 9.785/1999. Sistemas construtivos: etapas da obra, materiais de construção, manutenção 
e resistência mecânica dos materiais. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Fisioterapeuta 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. 
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. 
Fisioterapia: Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas 
afecções cardiorrespiratórias: conhecimentos específicos em ventilação invasiva e não invasiva, fisiologia 
da respiração. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 
Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirúrgicas. Fisioterapia em Queimados. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.]  
 
Fonoaudiólogo 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS 
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, 
voz, fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. 
Desenvolvimento global da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio emocionais. Processo de 
aquisição da linguagem oral e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, 
auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A psicomotricidade 
e suas implicações nos distúrbios da linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema 
corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação especial e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da 
aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da 
escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema 
de fala normal, receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação das etiologias no 
fenômeno fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: 
dislalia, disglossia, deglutição atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, 
características, etiologia, consequência. Avaliação da fala ligada a estas patologias, fundamentação teórica, 
recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de produção da voz: função respiratória, mobilidade laríngea 
durante a formação, sistema de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação, estrutura da fonação. 
O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, afonia alaríngea, 
insuficiência velo faríngea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, consequência, conduta para 
reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva. Audição periférica e central. Escala de 
desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de perda auditiva. 
Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade audiométrica, análise de audiogramas: 
disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais. Características do desenvolvimento da linguagem e da 
fala no deficiente auditivo. O deficiente auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. 
Biossegurança em Fonoaudiologia. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Fonoaudiologia educacional. 
Avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita; Distúrbios fonoaudiológicos na 
linguagem oral e escrita; Dislexia, disgrafia, disortografia; Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
(TDAH). Audiologia; Anatomia e fisiologia da audição; Avaliações auditivas ; Habilitação e reabilitação dos 
distúrbios da audição; Seleção e adaptação de próteses auditivas; Fisiologia da produção vocal; Alterações 
vocais; Classificação, Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias; Desenvolvimento das funções 
estomatognáticas; Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial; Disfagia; 
Alterações de fala; Disartrias, distúrbios articulatórios, desvios fonológicos; Gagueira: Etiologia, avaliação, 
diagnóstico e tratamento fonoaudiológico; Fissuras labiopalatinas: Etiologia, classificação, avaliação, 
diagnóstico e tratamento fonoaudiológico; Linguagem: Aquisição; Desenvolvimento e Alterações. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Nutricionista 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Nutrientes (definição, propriedades, funções, digestão, 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Guaramirim 

 

1-Excluído pela Retificação 01 do Edital  Anexo 03 do Edital de Concurso Público 01/2018 | Página 7 

absorção, metabolismo, cotas recomendadas e fontes alimentares). Fibras alimentares e água. Administra-
ção de Serviços de Alimentação (Aspectos físicos na Unidade de Alimentação e Nutrição, controle de ma-
térias-primas, higiene de alimentos, manipuladores e ambiental, planejamento e elaboração de cardápios, 
prevenção de surtos de toxinfecções alimentares). Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção, pre-
paro, perdas decorrentes. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos Alimentos. Estoca-
gem e conservação dos Alimentos. Química dos Alimentos: Consequências biológicas da oxidação de lipí-
deos, Antioxidantes, Conservantes Químicos usados em Alimentos. Adequação alimentar as necessidades 
específicas da faixa etária (cardápio). Avaliação individual para o controle do crescimento infantil através do 
gráfico de aferições de peso e altura coletados. Programas de educação alimentar através de trabalhos 
educativos, jogos, brincadeiras, histórias, músicas sobre os alimentos e oficinas culinárias, mostrando a 
importância dos alimentos para o crescimento, desenvolvimento e na prevenção de doenças. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até 
a data de publicação do Edital.]  
 
Pediatra 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Legislação do SUS: Princípios e Di-
retrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios de Infecção Hospi-
talar, Higienização das Mãos. Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, In-
fecções 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 in-
fantil e seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Es-
tado da Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas. Desidratação e te-
rapia hidroeletrolitica. Anemias. Afeccões agudas do aparelho respiratório. Afeccões agudas do aparelho 
genito urinário. Infeccões do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, 
ouvidos, boca, nariz e garganta. Afeccões do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Ab-
dome agudo - inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. 
Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e He-
licobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicacões exógenas. Septicemia. Meningite. 
Febre reumática. Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergência hiper-
tensivas. Hipertenção intra craniana. Acidentes, traumas e semi - afogamento. Atendimento inicial à criança 
politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções 
básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
Psicólogo 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; Diagnóstico 
psicológico: fundamentos e passos do processo psicodiagnóstico; testes psicológicos (tipos, aplicação, 
interpretação, análise dos testes); Entrevista psicológica: definição, tipos e finalidades; Psicoterapia de 
grupo, grupos operativos, psicoterapia individual, atendimento à família; Psicologia e políticas públicas 
municipais. Processos Psicológicos Básicos: Percepção, sensação, memória, atenção, consciência, emoção 
e sentimento; Psicologia do desenvolvimento: infância, adolescência, o adulto e o idoso. Álcool, tabagismo, 
outras drogas e redução de danos; A psicologia nas diversas modalidades de atendimento. A Psicologia 
Social no Brasil. Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – 
motivação, aprendizagem, comunicação, liderança. O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o 
Psicólogo e a saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo e as instituições sociais e as organizações. 
Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social 
e na interação dinâmica entre esses aspectos na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas implicações 
estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de personalidade de forma geral. Prática terapêutica: 
psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e 
Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a 
entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração de laudos psicológicos; orientação 
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educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: o comportamento humano nas organizações; 
a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psicológico; conceitos básicos em treinamento de 
pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: formas de atendimento grupal na organização 
pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de grupos; grupos operativos; orientação familiar; 
orientação a grupos sobre dependência e codependência na adicção. A Ética na prática da psicologia. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Psicopedagogo 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Dificuldades de aprendizagem e sua relação com o 
desenvolvimento infantil. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Necessidades 
educacionais especiais e aprendizagem escolar. Teorias da aprendizagem escolar. Conceitos fundamentais 
em neurociências e sua relação com a aprendizagem escolar. A Psicopedagogia no Brasil. Desenvolvimento 
psicológico da criança. A psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem nos processos educativos em 
diferentes contextos escolares. Jogos em Grupo na Educação Infantil. Psicogênese da Língua Escrita. A 
Criança e o Número. Puberdade e Adolescência, Desenvolvimento Biopsicossocial. A Integração de 
Pessoas com Deficiência. A Criança em Desenvolvimento. A Criança e sua Arte. A Formação Social da 
Mente. Desenvolvimento Cognitivo. Prática psicopedagógica: considerações teóricas. Avaliação 
psicopedagógica da criança de 0 a 14 anos. A brincadeira e o desenho da criança de 0 a 6 anos. 
Contribuições da psicanálise para a avaliação psicopedagógica. Avaliação neuropsicológica na infância. 
Avaliação psicomotora no contexto psicopedagógico. Avaliação da linguagem pelo psicopedagogo. 
Programação de atividades pedagógicas para a faixa etária de 0 a 14 anos. A família diante das dificuldades 
escolares dos filhos. Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação. Psicologia do desenvolvimento da 
criança. Conhecimentos Gerais sobre Educação e Atualidades. A prática educativa. O Construtivismo. A 
atenção à diversidade. O desenvolvimento moral e afetivo. O papel do jogo e do brinquedo na atuação 
psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo - Piaget e Vygotsky. Modalidades de aprendizagem. 
Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento afetivo-emocional - Teoria 
Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. 
Transtornos e dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas 
específicos relacionados ao aprendizado escolar. Relações familiares e o processo de aprendizagem. 
Psicopatologia e aprendizagem. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 

Cargos do Nível de Ensino Superior Magistério 
 
Todos os Cargos de Nível Superior Magistério terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 
15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FONO-
LOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes gra-
maticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração; 
Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; Concor-
dância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica 
e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: ope-
rações 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; Sis-
tema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria; Progressão 
Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
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Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecno-
logia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vincula-
ções históricas.  
 
Todos os Cargos de Nível Superior Magistério terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos 
com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato con-
correr: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
 
Coordenador Pedagógico 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes 
teóricas da educação. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Conceito de interdis-
ciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Te-
mas Transversais. Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Edu-
cação Mediadora. Taxonomia de Bloom. A orientação educacional: evolução histórica e perspectivas. Abor-
dagens da orientação educacional. Atuação do orientador educacional: áreas, atribuições e princípios éticos. 
Plano de orientação educacional. Organização do serviço de orientação educacional. Noções de orientação 
vocacional e profissional. Técnicas de medida e de avaliação em orientação educacional. As funções sociais 
da escola hoje. O projeto político pedagógico escolar. Os especialistas enquanto articuladores do projeto 
Político Pedagógico. O planejamento: concepções e metodologias. A avaliação escolar e institucional: con-
cepções e desdobramentos pedagógicosOs temas transversais na consolidação da proposta pedagógica. 
História da educação mundial. História da educação brasileira. História da educação de Santa Catarina. As 
tendências pedagógicas na educação. Legislação e educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O 
financiamento da educação. A organização escolar. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e 
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
 
Professor de Artes (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. História do ensino de Arte no Brasil: as relações e con-
textos do período colonial ao momento atual. Relações da história da arte no Brasil com as tendências 
estrangeiras: convergência, divergência e recontextualizações. Lei das Diretrizes e Bases e as novas for-
mulações legais para o ensino de arte no Brasil. Fundamentos políticos, culturais e estéticos do ensino 
escolar de Artes. Metodologias e cotidiano escolar no ensino escolar de arte: uma perspectiva sócio-histó-
rica. Avaliação do ensino da arte. Mediações pedagógicas na formação do docente do ensino das Artes. 
Arte e conhecimento: interdisciplinaridade no currículo escolar. Conteúdos, métodos e procedimentos esco-
lares em artes plásticas, artes visuais, artes cênicas e música. As artes visuais, as artes cênicas, a música 
e a sua história no Brasil e no mundo. 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 importância do ver, fazer e 
pensar o processo artístico na educação escolar. Principais obras e artistas dos estilos da arte: renascen-
tista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções geométricas: ponto, linha, reta, 
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plano. Figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. [Observação: Poderá ser solicitada interpre-
tação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos 
de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Educação Física (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios 
norteadores da Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da 
escola brasileira. A Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação 
Física. Planejamento e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, 
atividade rítmica e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. 
Fisiologia do exercício. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício 
de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões 
e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Parâmetros Curri-
culares Nacionais em Educação Física.  [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre 
os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Música (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e 
melódica), modais, pentatônica e de tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e 
compostos. Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e dominantes com 7ª). Cadências. Trans-
posição. Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano). Fun-
ções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de conjuntos. Análise: 
Formas musicais (sonata, rondó, ABA, tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da 
teoria de conjuntos). História da Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Perí-
odo Barroco - música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico - sonata, ópera e sinfonia. Perí-
odo Romântico - lied, ópera e música instrumental. Século XX - impressionismo, expressionismo, música 
dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da Música Brasileira (Erudita e Popular). 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.]  
 
Professor de Ciências (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do ensino de Ciências. Temas transversais: 
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Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Temas atuais: Bioé-
tica, Engenharia Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem. Educação 
Ambiental. Noções básicas para a questão ambiental. Matéria e energia: Estrutura da matéria. Característi-
cas dos materiais. Propriedades físicas dos materiais. Separação de materiais. Misturas. Misturas homogê-
neas e heterogêneas. Transformações químicas. Transformações reversíveis e não reversíveis. Ciclo hidro-
lógico. Consumo consciente. Reciclagem. Formas de propagação do calor. Fontes e tipos de energia. Trans-
formação de energia. Cálculo de consumo de energia elétrica. Uso consciente de energia elétrica. Vida e 
evolução: Respeito à diversidade. Seres vivos no ambiente. Níveis de organização e propriedades dos seres 
vivos. Botânica: Classificação, importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e 
vertebrados. Micro-organismos. Diversidade de ecossistemas. Fenômenos naturais e impactos ambientais. 
Preservação da biodiversidade. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos e bióticos, cadeia alimentar, fluxo 
de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos. Terra e Universo: O Sol como fonte de 
luz e calor. Características da Terra. Usos do solo. Forma, estrutura e movimentos da Terra. Composição 
do ar. Efeito estufa. Camada de ozônio. Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis). Placas tec-
tônicas. Sistema Sol, Terra e Lua. Clima. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre 
os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor III Educação Infantil (20 e 40 horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. As fases do desenvolvimento infantil e suas relações com 
a aprendizagem. Pedagogia de Projetos e Temas Geradores. Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil. 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção de cuidar na educação infantil. 
Conceito de Criança, Infância e Educação Infantil. As fases do desenvolvimento e sua relação com a cons-
trução da autonomia. As instituições de Educação Infantil e a relação com as famílias. Especificidades pe-
dagógicas para creche (de 0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos). A educação infantil e a articulação com o 
ensino fundamental. A Educação Infantil e a construção da leitura e da escrita. As brincadeiras, as interações 
e as linguagens na educação infantil. As rotinas na educação infantil. A organização dos tempos e espaços 
na educação infantil.  [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteri-
ores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor III Ensino Fundamental (20 e 40 horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Decreto 6.094/2007 – Implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal. Portaria MEC nº 867/2012 – Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade certa e as Ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Ensino fundamental de 9 
anos: Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Concepção de Habilidades e Compe-
tências. Didática e Metodologia da alfabetização e do letramento: Alfabetização na Língua Portuguesa: Con-
cepções de Alfabetização: currículo no ciclo da alfabetização; avaliação da alfabetização; inclusão como 
princípio fundamental do processo de alfabetização. Alfabetização na Perspectiva do Letramento; Aprendi-
zagem e apropriação do Sistema de Escrita alfabética; Gêneros textuais; Projetos de Ensino e Sequências 
Didáticas; A sala de aula como ambiente alfabetizador; Direitos de Aprendizagem da Língua Portuguesa; 
Avaliação no Bloco de Alfabetização e Letramento. Alfabetização Matemática: O ensino de Matemática no 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Guaramirim 

 

1-Excluído pela Retificação 01 do Edital  Anexo 03 do Edital de Concurso Público 01/2018 | Página 12 

Bloco de Alfabetização e letramento; direitos e objetivos de aprendizagem da matemática; Papéis do brincar 
e do jogar na Alfabetização Matemática; A sala de aula como um espaço alfabetizador em Matemática; 
Quantificação, registros e agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração decimal; Operações na 
resolução de problemas; Geometria; Grandezas e medidas; Educação estatística. Conceito e aplicação da 
contextualização de conteúdos. Produção de textos nas turmas de 4ª e 5ª anos. Conceitos Metodológicos 
Específicos do Ensino dos Componentes Curriculares: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia 
e Ensino Religioso. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Ensino Religioso 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Manifestações culturais. Religião e religiosidade. Igrejas. 
Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e espiritualidade. Evangeliza-
ção no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de Educação Religiosa.  [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação 
do Edital.]  

 
Professor de Geografia (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, mo-
vimentos 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 car-
tográficos. 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 circu-
lação; relações socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro: 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: diver-
sidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e geosistemas. A produ-
ção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e apro-
veitamento, 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]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.]  
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Professor de História (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Tempo e espaço como categoria histórica. Relações so-
ciais de produção. Didática e metodologia da História. Movimentos sociais; globalização; capitalismo. Cir-
cuito do poder: democracia, participação, descentralização. Lutas sociais na América Latina, Argentina, Bra-
sil e Chile. A escravidão reabilitada. Revolução Burguesa no Brasil. História de Santa Catarina; História do 
Brasil; História Geral. Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econô-
mica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. O cristianismo. A 
Europa Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo. Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação. Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício. A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica. Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo. Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma. O Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial. O Brasil 
Colonial: A economia açucareira e mineira. A sociedade açucareira e mineira. Administração colonial e o 
escravismo colonial. As contradições do sistema colonial e as conjurações. O processo de Independência: 
A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de recolonização e a independência. O Império brasileiro: Pri-
meiro Império: construção do Estado brasileiro pós-independência. Constituição de 1824. Confederação do 
Equador. Período Regencial. Segundo Império: economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do tra-
balho escravo para o trabalho livre. Abolicionismo. Movimento republicano e a Proclamação da República. 
O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação econômica; crises 
políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e econômicas. De 
1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. A época contempo-
rânea: consolidação e expansão do capitalismo. O imperialismo: características gerais; a nova corrida colo-
nial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A crise de 1929 e sua repercussão 
no Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova ordem geopolítica 
mundial. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Língua Inglesa (20 e 40 Horas) 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino 
de língua inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino 
de língua inglesa no Brasil. A língua como forma de interação. A língua como perspectiva histórico-cultural. 
Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino das quatro 
habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental: estratégias de leitura. 
Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas pro-
postos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Professor de Matemática 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
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Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o 
significado de saber, ensinar e aprender. O currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da 
Matemática com regras e significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A 
história da Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e com-
posta, porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números naturais, intei-
ros, racionais, irracionais e reais (identificação, propriedades e operações), números decimais, potência de 
10, cálculo com radicais. Campos Algébricos: expressões algébricas, polinômios, produtos notáveis, equa-
ções e inequações do 1º e 2º graus, sistemas de equações com duas variáveis, equações fracionárias do 
1º grau. Campos Geométricos: sistemas de medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: 
operações, ângulos complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema 
de Pitágoras. Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e quadriláteros). [Ob-
servação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.]  
 
Professor de Português 
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001-Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Lei nº 4252/2015-Plano Municipal de Educação-PME. 
Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de 
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Pro-
jetos. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Noções 
históricas da língua portuguesa: origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portu-
guesa. Comunicação: elementos. Linguagem: tipos de linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conheci-
mentos 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. Morfo-
logia: classes de palavras (flexão e emprego). Sintaxe: frase, oração, período, termos da oração. Concor-
dância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paroní-
mia. Figuras de linguagem. Gêneros textuais. Leitura: interpretação de texto. [Observação: Poderá ser soli-
citada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 


