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PREFEITUR A MUNICIP AL  DE JOINVILLE  
PROCESSO SELETIVO S IMPLIFICADO ACT´S -  EDITAL 002/2011 

ANEXO 3  –  PROV AS E PROGR AM AS  
(Consol idado com a Reti f icação 01)  

 

A.  CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL -  N ÍVEL SUPERIOR  
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – 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 – 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: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações 
históricas.  
 
Todos os Cargos de Administração Geral – 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 
 
ARQUEÓLOGO - PMJ 
As teorias e os estágios da pesquisa sobre a ocupação humana das Américas. Os processos de ocupação 
e povoamento das Américas, do Brasil e da Amazônia. A pré-história da América, do Brasil e da Amazônia. 
Populações indígenas das Américas. Populações indígenas do Brasil. Populações indígenas da Amazônia.  
 
ASSISTENTE SOCIAL - PMJ 
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências européia 
e norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 
Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do 
Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática 
do Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. 
Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática 
institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinariedade. Movimentos sociais. Terceiro 
Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. 
Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de 
Assistência Social. Estatuto do Idoso. Lei Federal Nº 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do 
Assistente Social).  
 
MÉDICO - ANGIOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA - PMJ 
MÉDICO - DERMATOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - GERIATRA - PMJ 
MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA - PMJ 
MÉDICO - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - PMJ 
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MÉDICO - NEUROLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - OFTALMOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - PATOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - PEDIATRA - PMJ 
MÉDICO - PLANTONISTA CLÍNICA MÉDICA - PMJ 
MÉDICO - PLANTONISTA PEDIATRA - PMJ 
MÉDICO - PSIQUIATRA - PMJ 
MÉDICO - RADIOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - REUMATOLOGISTA - PMJ 
MÉDICO - UROLOGISTA - PMJ 
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 diarréicas, 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 tireóide, 
insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e 
hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, 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 
reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, 
alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia.  
 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - CONTRABAIXO ACÚSTICO - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - LINGUAGEM MUSICAL ADULTO - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - OBOÉ - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - PIANO - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - REGENTE DE BANDA - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - REGENTE DE BANDA SINFÔNICA - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - REGENTE DE ORQUESTRA - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - TROMPA - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - TROMPETE - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLA - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLINO - FCJ 
PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS II - VIOLONCELO - FCJ 
Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação 
desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; 
interdisciplinaridade. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Teoria Musical: Escalas maiores, 
menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. 
Compassos simples e compostos. Transposição. Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências 
(autêntica perfeita, plagal e de engano). Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes 
(3, 4 e 5 sons). Teoria de conjuntos. Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e 
dominantes com 7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). 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. Período 
Barroco – música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico – sonata, ópera e sinfonia. Período 
Romântico – lied, ópera e música instrumental. Século XX – impressionismo, expressionismo, música 
dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da Música Brasileira.  
 
PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - BALLET CLÁSSICO - FCJ 
PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS II - TEATRO - FCJ 
Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação 
desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; 
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interdisciplinaridade. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Artes Geral: Histórico e metodologia 
do ensino da arte. A 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.  
 
 

B. CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL -  N ÍVEL MÉDIO  
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES: 
 
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. 
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: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações 
históricas.  
 
Todos os Cargos de Administração Geral – 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 DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar; Higiene Pessoal; Saúde Pública; Principais doenças causadas por 
vírus, bactérias e protozoários; Fisiologia humana: tegumento, sistema digestório, sistema respiratório, 
sistema circulatório, sistema excretor, sistema nervoso e hormonal, e sistema reprodutor. Equipe de 
enfermagem.* Prontuário do cliente. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, 
assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos de 
enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica 
medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, 
drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, 
glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais.*  
 
AUXILIAR DE EDUCADOR (FORMAÇÃO: MAGISTÉRIO) - PMJ 
Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação 
complementar. Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação. 
Psicologia e educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e autonomia da escola. 
Avaliação do processo educativo. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Parâmetros 
curriculares nacionais. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Desenvolvimento infantil 
com base nas concepções de Vygotski e Piaget. Organização do tempo e espaço nas instituições de 
educação infantil e ensino fundamental.  
  
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
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Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar; Higiene Pessoal; Saúde Pública; Principais doenças causadas por 
vírus, bactérias e protozoários; Fisiologia humana: tegumento, sistema digestório, sistema respiratório, 
sistema circulatório, sistema excretor, sistema nervoso e hormonal, e sistema reprodutor. Equipe de 
enfermagem.* Prontuário do cliente. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, 
assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos de 
enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica 
medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, 
drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, 
glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais.*  
 
 

C. CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL -  N ÍVEL FUND AMENTAL  
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – 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 – 5 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 – 5 QUESTÕES: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; 
Resolução 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 – 5 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações 
históricas.  
 
Todos os Cargos de Administração Geral – 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 
 
CARPINTEIRO - PMJ 
Leitura e interpretação de desenhos. Ferramentas e equipamentos utilizados em carpintaria. Nomenclatura 
de equipamentos e peças que constituem o moinho. Conhecimento básico sobre projeto e condições para 
execução da obra. Conhecimento em tipos de madeiras. Encaixes. Normas de segurança do trabalho.  
 
COZINHEIRO - PMJ 
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; 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.  
 
FABRICADOR DE TUBOS - PMJ 
Artefatos de concreto. Tipos, característicos, finalidade. Maquinário, equipamentos e materiais empregados 
na fabricação de artefatos de concreto. Produção e armazenamento. Organização e limpeza do local de 
trabalho. Higiene e Segurança no Trabalho.  
  
OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PMJ 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - PMJ 
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Condução e manobra de máquinas rodoviárias. Características e finalidades das máquinas rodoviárias. 
Medidas de segurança na operação e estacionamento de máquinas. Manutenção, conservação de 
máquinas. Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento. Regras gerais de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e 
penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros 
Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral.  
 
PISCICULTOR - PMJ 
Principais espécies de peixes de interesse econômico, suas exigências e tecnologia de produção. Manejo 
de despesca e manipulação de peixes. Noções básicas de higiene e saúde animal. Preparo e distribuição 
de rações. Cuidados no armazenamento de alimentos para peixes. Controle de qualidade da água. 
Manutenção de tanques e represas. Limpeza e desinfecção de instalações. Escrituração zootécnica.  
  
 

D. CARGOS DE M AGISTÉRIO -  N ÍVEL SUPERIOR  
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Magistério – 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 – 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: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações 
históricas.  
 
Todos os Cargos de Magistério – 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: 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL - PMJ 
Ética e trabalho. Educação brasileira no contexto atual. Teorias da aprendizagem. Função social e política 
da escola. LDB 9.394/96. Estatuto da criança e do adolescente. Sistema Municipal de Ensino. Diretrizes 
Gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. 
Fases do desenvolvimento da aprendizagem. Sistema Municipal de Avaliação. [Observação: Poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
  
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMJ 
PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - PMJ 
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. Relação entre conteúdos específicos e competências 
gerais a serem desenvolvidas durante o Ensino Fundamental I. [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
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PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ALEMÃO - PMJ 
PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO* DO ENSINO FUNDAMENTAL - ARTE - PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS - PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS AGRÍCOLAS - PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS DA RELIGIÃO - PMJ 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E* 6º AO 9º ANO DO* ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA – PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA – PMJ 
PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO* DO ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS – PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA – PMJ 
PROFESSOR DE 6º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA - PMJ 
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. Relação entre conteúdos específicos e competências gerais a serem desenvolvidas durante o 
Ensino Fundamental I* Ensino Fundamental II*. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. 
  
SUPERVISOR ESCOLAR – PMJ 
Ética e trabalho. Educação brasileira no contexto atual. Teorias da aprendizagem. Função social e política 
da escola. LDB 9.394/96. Estatuto da criança e do adolescente. Sistema Municipal de Ensino. Diretrizes 
Gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. 
Fases do desenvolvimento da aprendizagem. Sistema Municipal de Avaliação. [Observação: Poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
 


