PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2019

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, pessoa jurídica de direito público Interno, por seu
Prefeito Municipal Sr. Avelino Menegolla, no uso de suas atribuições legais, torna
público a PRIMEIRA ERRATA ao edital supramencionado, conforme abaixo:
a) No Edital do Concurso Público nº 006/2019 em seu item 3. DOS CARGOS,
FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E
NÚMERO DE VAGAS, onde se Lê:
Cargo

Nº
Vagas

Vagas
PNE

Educador
Social

CR

Carga
horária
semanal
40h

Remuneração
mensal inicial
(R$)

Eletricista
Manutenção
de
Instalações

CR

40h

1.944,37

Médico

CR

40h

17.262,96

1.541,08

5%

Médico

CR

40h

17.262,96

Médico

CR

20h

8.631,48

Médico

CR

20h

8.631,48

Motorista

CR

40h

1.541,08

Operador de
Máquinas

CR

40h

1.944,36

Carga
horária

Remuneração
mensal inicial

Requisitos habilitação

Ensino Médio completo e
comprovada atuação de no
mínimo 2 (dois) anos em
atividade
com
criança
e
adolescente.
Ensino Médio completo e Curso
Técnico Profissionalizante de
Eletrotécnica ou
Curso Básico de Instalações
Elétricas.
Comprovação de capacitação e
treinamento NR 10 e NR 35.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Ginecologia com registro no
CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Pediatria com registro no CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Ginecologia com registro no
CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Pediatria com registro no CRM.
Ensino Médio completo e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria “D” ou superior
Ensino Fundamental completo e
Carteira nacional de habilitação
categoria “D” ou superior

Valor da
Inscrição
R$
80,00

80,00

150,00

150,00

150,00

150,00

80,00

50,00

b) Leia-se:
Cargo

Nº
Vagas

Vagas
PNE

Requisitos habilitação

Valor da
Inscrição
1

Educador
Social

CR

semanal
40h

(R$)

Eletricista
Manutenção
de
Instalações

CR

40h

1.944,37

Médico

CR

40h

17.262,96

1.541,08

5%

Médico

CR

40h

17.262,96

Médico

CR

20h

8.631,48

Médico

CR

20h

8.631,48

Motorista

CR

40h

1.541,08

Operador de
Máquinas

CR

40h

1.944,36

R$
Ensino Médio completo e
comprovada atuação de no
mínimo 2 (dois) anos em
atividade
com
criança
e
adolescente.
Ensino Médio completo e Curso
Técnico Profissionalizante de
Eletrotécnica ou
Curso Básico de Instalações
Elétricas.
Comprovação de capacitação e
treinamento NR 10 e NR 35.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Ginecologia com registro no
CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Pediatria com registro no CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Ginecologia com registro no
CRM.
Portador
de
diploma
de
conclusão de curso superior de
medicina e especialista em
Pediatria com registro no CRM.
Ensino Médio completo e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria “D” ou superior
Ensino Médio completo e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria “C” ou superior
Ensino Fundamental completo e
Carteira nacional de habilitação
categoria “D” ou superior
Ensino fundamental completo e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria “C” ou superior

80,00

80,00

150,00

150,00

150,00

150,00

80,00

50,00

c) No Edital de Concurso Público nº 006/2019 em seu item 8.3.1.1. Formulário
Prova Prática Motorista e Operador de Máquinas no campo OBS: 01, onde se Lê:
OBS 01: Ao realizar a prova prática o Candidato deverá apresentar ao Instrutor antes
de iniciar a prova Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior;
d) Leia-se para Motoristas e Operadores de Máquinas:
OBS 01: Ao realizar a prova prática o Candidato deverá apresentar ao Instrutor antes
de iniciar a prova Carteira Nacional de Habilitação categoria “C” ou superior;
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e) No ANEXO II – Conteúdo Programático onde se Lê:
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
1.1.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS
CARGOS

1.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA.
Leitura e interpretação escrita e visual. Semântica e figuras de linguagem. Fonologia:
ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e hiato.
Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto.
Regras da nova ortografia. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de
Pensamento.
1.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia,
Economia, e organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do
Município. Ciências naturais e meio ambiente. Informática Básica - Sistemas
operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos,
aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação,
visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas,
tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, Internet e
Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares
maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de
segurança. Lei Orgânica Municipal, Constituição da República Federativa do Brasil;
Constituição do Estado de Santa Catarina; Para toda a Legislação citada o candidato
deverá considerar a norma atualizada consolidada.

1.2. ESPECÍFICOS MÉDICOS
- Medidas de saúde coletiva e indicadores de saúde; Estudos epidemiológicos;
Vigilância Epidemiológica; Agravos à Saúde; A reforma sanitária; Sistema Único de
Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde; Fundamentos e
práticas em atenção primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade: Ética
médica, atestados, certificados e registros; Política Nacional de Humanização;
Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância
epidemiológica. Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação
Compulsória. Políticas públicas de saúde no Brasil; Código de ética da Medicina.
Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos Serviços de Saúde no
Brasil; Política de Saúde: Legislação referente ao SUS. Código de Ética Médica.
Preenchimento da declaração de óbito. Programa Nacional de Imunização: Tipos de
vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e contraindicação, prazo de
validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), bloqueios e
intensificações de vacinas. Procedimentos médicos: Pequenas cirurgias, suturas,
3

sondagem, administração de medicamento; curativos; Limpeza, desinfecção,
descontaminação; Educação em Saúde. Conhecimento geral e específico sobre clinica
médica: Exames de imagem; ESF – Estratégia da Saúde da Família.
GINECOLOGISTA (MAIS ITEM 1.2)
Amenorréias. Anormalidades da estática pélvica. Anovulação crônica. Anticoncepção.
Atraso do desenvolvimento puberal. Bioética e ginecologia. Carcinoma do colo do
útero. Ciclo menstrual normal. Cirurgias diagnósticas e terapêuticas em ginecologia e
mastologia. Climatério. Consulta em Ginecologia. Diferenciação sexual. Doença
benigna da mama. Doença inflamatória pélvica. Doença maligna da mama. Doenças
malignas da vulva. Doenças pré-malignas da vulva. Doenças sexualmente
transmissíveis. Dor pélvica crônica. Endometriose. Estados intersexuais. Exames
laboratoriais
em
ginecologia
e
mastologia.
Ginecologia
infanto-puberal.
Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Hormonioterapia em ginecologia e
mastologia. Incontinência urinária. Infertilidade. Informática em ginecologia. Lesões
intraepiteliais do colo do útero. Neoplasias benignas da trompa. Neoplasias benignas
do ovário. Neoplasias benignas do útero. Neoplasias malignas da trompa. Neoplasias
malignas do ovário. Neoplasias malignas. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica
e mamária. Puberdade precoce. Quimioterapia em ginecologia e mastologia.
Radioterapia em ginecologia e mastologia. Sangramento uterino anormal. Sexualidade
feminina. Síndrome pré-menstrual. Ultra-sonografia em ginecologia e mastologia e
Mamografia. Urgência em ginecologia. Videoendoscopia em ginecologia. Violência
sexual contra a mulher. Vulvovaginites. Abortamento. Apresentações anômalas.
Avaliação da saúde fetal. Contratilidade uterina e seus desvios (discinesias).
Deslocamento prematuro de placenta. Desproporção céfalo-pélvica. DEHG – Doença
hipertensiva específica da gestação. Diabetes no ciclo grávido puerperal. Diagnóstico
de gravidez. Doença hemolítica perinatal. Doença trofoblástica gestacional. Drogas e
gravidez. Estática fetal e trajeto. Fases clínicas e condução do parto. Hormoniologia.
Infecções no ciclo grávido-puerperal. Inserção baixa da placenta. Lactação. Mecanismo
do parto. Medicina fetal – BVC (Biopsia do Vilo-Corial): Cordocentese e Amniocentese.
Modificações gerais do organismo materno. Patologia do sistema amniótico. Placenta.
Prematuração. Pré-natal. Prenhez ectópica. Puerpério normal e patológico. Ruptura
prematura de membranas. Tocurgia. Ultra-sonografia em Obstetrícia.
PEDIATRA (MAIS ITEM 1.2)
Adolescência: desenvolvimento e crescimento normal; Ginecologia da adolescência e
distúrbios menstruais; Problemas emocionais do adolescente; Abuso de substâncias na
adolescência. Doenças infecciosas na infância: Prevenção; Doenças bacterianas;
Doenças virais ou presumivelmente virais; Infecções micóticas ou por protozoários;
Helmintíases. Erros inatos do metabolismo. Feto e o recém-nascido: Desenvolvimento
fetal normal e patológico; O recém-nascido a termo, normal e patológico; O recémnascido prematuro e o pós-maturo; Doenças não infecciosas do recém-nascido;
Doenças infecciosas do recém-nascido. Fisiopatologia dos líquidos corporais: Terapia
da hidratação oral e parenteral; Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido / básico e suas
desordens; Acidentes: afogamento, queimaduras, envenenamentos. Genética:
Princípios básicos, dismorfismos, aconselhamento genético. Neoplasmas e lesões
neoplasmas símiles: Leucoses; Linfomas; Retinoblastomas; Neoplasma do sistema
nervoso, rins e ossos; Sarcoma de tecidos moles; tumores benignos. Nutrição e
distúrbios nutricionais: Necessidades nutricionais na infância; Alimentação do lactente
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normal; Distúrbio da nutrição na criança e no adolescente: desnutrição e obesidade.
Pediatria do desenvolvimento: Crescimento e desenvolvimento normais e patológicos;
Desordens emocionais e psicossociais na infância e adolescência; Distúrbios da
aprendizagem; Retardo mental. Pediatria preventiva: Prevenção primária; Prevenção
secundária e terciária; Epidemiologia pediátrica; Cuidados de saúde em países em
desenvolvimento. Pele e anexos: Semiologia; Eczemas; Lesões cutâneas transitórias
do recém-nascido; Vasculites; Infecções cutâneas. Sistema circulatório:
Desenvolvimento normal, estrutura e função, Semiologia; Doenças do sistema
circulatório no recém-nascido, na infância e adolescência; Procedimentos especiais,
métodos diagnósticos. Sistema digestivo: Desenvolvimento normal, estrutura e função.
Semiologia; Doenças do sistema digestivo no recém-nascido, na infância e
adolescência; Procedimentos especiais, métodos diagnósticos. Sistema endócrino,
distúrbios metabólicos: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia;
Diabetes mellitus; Disfunções da hipófise, tireóide, suprarrenal e gônodas no recémnascido, na infância e adolescência. Sistema hematológico: Desenvolvimento;
Anemias; Doenças hemorrágicas. Sistema imunológico: Desordens alérgicas; Doenças
devidas à deficiência imunológica; Doenças reumáticas e do tecido conjuntivo. Sistema
nervoso: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia; Convulsões,
Doenças degenerativas do sistema nervoso; Doenças neuromusculares. Sistema
osteomuscular: Semiologia; displasias e esqueléticas; Doenças ósseas metabólicas.
Sistema respiratório: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia;
Doenças do sistema respiratório no recém-nascido, na infância e adolescência;
Procedimentos especiais, métodos diagnósticos. Sistema urinário: Desenvolvimento
normal, estrutura e função. Semiologia; Doenças do sistema genitourinários do recémnascido, na infância e adolescência. Emergências Pediátricas: reanimação
cardiopulmonar, reanimação neonatal, choque, conduta nos traumatismos e principais
emergências
respiratórias,
cardiovasculares,
neurológicas,
infecciosas,
gastrointestinais, endócrinas e metabólicas, geniturinárias, dermatológicas,
otorrinolaringologicas, oculares, ginecológicas e obstétricas, hematológicas,
oncológicas, toxicológicas, ambientais e psicossociais.
2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
1. PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros
vocálicos e consonantais. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen,
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso
de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: processos de formação de palavras, as 10 classes
de palavras (artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo,
conjunção, numeral, interjeição), flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado.
Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância
nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica:
relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo,
homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia:
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo,
hiato...). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores,
gêneros literários. As questões de Língua Portuguesa, assim com aquelas das demais
áreas (descritas neste ANEXO), serão elaboradas sob as normas ortográficas do
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Decreto nº 6.583, de 29 de março de 2008, que promulga o Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
2. MATEMÁTICA e CONHECIMENTOS GERAIS: Operações fundamentais. Números
fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação.
Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e
cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume.
Média Aritmética: Simples e ponderada. Regra de três: simples e composta. Juros:
simples e composto. Razão e Proporção. Porcentagem. Equações e Inequações de 1º
e 2º Grau, Logarítmicas, Exponenciais e Trigonométricas. Transformação em dias,
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Raciocínio
Lógico. Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras.
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica.
Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Matrizes. Raízes. Polinômios.
Binômios. Fatorial.
Ilhota: a) Histórico; b) Aspectos econômicos; c) Aspectos geográficos. Referências
Bibliográficas: - www.xanxere.sc.gov.br. Aspectos Geográficos do Estado de Santa
Catarina do Brasil e do Mundo.
Legislação (para todos os cargos/funções): Constituição Federal (Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Da
Organização dos Poderes). Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 8.429/92.
ELETRICISTA
Ferramental e equipamentos. Eletrodutos (tipos, acessórios, corte, abertura de rosca e
curvamento). Condutores (tipos, normalização, conexão e aplicação). Tomadas (tipos,
simbologia, aplicação e instalação). Medidor de energia ativo monofásico e trifásico
(tecnologia, simbologia e instalação). Quadro de distribuição monofásico e trifásico.
Aterramento (tecnologia, tipos, simbologia e medição). Disjuntor e Dispositivo
diferencial residual (tipos, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Dispositivo
Protetor de Surto (tipos, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Lâmpadas
(tipos, acessórios, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Interruptores
(tipos, simbologia e instalação). Porteiro eletrônico / Interfone. Variador de
luminosidade (tecnologia, tipos, simbologia e instalação). Relé fotoelétrico (tecnologia,
tipos, simbologia e instalação). Motores elétricos trifásicos e monofásicos de indução
(tipos, simbologia, ligações, identificação de terminais e instalação). Motobomba
monofásica e trifásica (tecnologia e instalação). Chave magnética de partida direta
(tecnologia e instalação). Relé de nível. Diagramas elétricos (Leitura e interpretação).
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e
instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios
públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e
esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras,
substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho:
acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e
equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA.
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MOTORISTA
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de
23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes.
Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e competências.
Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas,
responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem
de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação.
Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de
cargas. Transporte Escolar. Transporte de Pacientes. Transporte de Emergência.
Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de
habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para
dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades:
Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação
da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo.
Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades.
Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes.
Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor.
Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos.
Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais.
Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico.
Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros
socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e
transporte de emergência. Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes às
atribuições do cargo.
EDUCADOR SOCIAL
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 –
Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socio
assistenciais (Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e
Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; Política
Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 –
Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
3.1. CONHECIMENTOS GERAIS
3.1.1. Conteúdos gerais:
Xanxerê: a) Histórico; b) Aspectos econômicos; c) Aspectos geográficos. Referências
Bibliográficas: - www.xanxere.sc.gov.br. Aspectos Geográficos do Estado de Santa
Catarina do Brasil e do Mundo.
Legislação (para todos os cargos/funções): Constituição Federal (Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Da
Organização dos Poderes). Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 8.429/92.
7

3.1.1.2. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos
textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: Significação das palavras.
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação.
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos
acessórios da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações
subordinadas.
3.1.1.3. MATEMÁTICA: números reais, números complexos, sistemas lineares,
matrizes e determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios.
Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e
medidas: medidas de área, medidas de volume, medidas de energia, trigonometria.
Funções: função afim, função quadrática, função polinomial, função exponencial,
função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias: geometria
plana. Tratamento da informação: análise combinatória, estudo das probabilidades.
3.1.1.4. OPERADOR DE MÁQUINAS
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e
Legislação Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção,
Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. Utilização dos
equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de
veículos e máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de
arrefecimento. Sistema Hidráulico. Pneus e sistemas rodantes. Conhecimentos básicos
de primeiros socorros. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios. Noções
básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva. Noções de ética e
cidadania e outros conceitos inerentes às atribuições do cargo.
f) Leia-se:
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
1.1.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS
CARGOS

1.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA.
Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e
consonantais. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica,
crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç,
g, j. Morfologia: processos de formação de palavras, as 10 classes de palavras (artigo,
adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral,
interjeição), flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal,
regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados
entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos,
figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, sílabas,
encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato...). Literatura: períodos e
estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. As questões de
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Língua Portuguesa, assim com aquelas das demais áreas (descritas neste ANEXO),
serão elaboradas sob as normas ortográficas do Decreto nº 6.583, de 29 de março de
2008, que promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990.
1.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia,
Economia, e organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do
Município. Ciências naturais e meio ambiente. Informática Básica - Sistemas
operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos,
aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação,
visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas,
tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, Internet e
Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares
maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de
segurança. Lei Orgânica Municipal, Constituição da República Federativa do Brasil;
Constituição do Estado de Santa Catarina; Lei Federal 8.429/92. Para toda a
Legislação citada o candidato deverá considerar a norma atualizada consolidada.
1.1.3. MATEMÁTICA
Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo
divisor comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais:
metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de
área. Medidas de Volume. Média Aritmética: Simples e ponderada. Regra de três:
simples e composta. Juros: simples e composto. Razão e Proporção. Porcentagem.
Equações e Inequações de 1º e 2º Grau, Logarítmicas, Exponenciais e
Trigonométricas. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades.
Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. Geometria: Forma, perímetro, área,
volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. Progressão
aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro.
Matrizes. Raízes. Polinômios. Binômios. Fatorial.
1.2. ESPECÍFICOS MÉDICOS
- Medidas de saúde coletiva e indicadores de saúde; Estudos epidemiológicos;
Vigilância Epidemiológica; Agravos à Saúde; A reforma sanitária; Sistema Único de
Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde; Fundamentos e
práticas em atenção primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade: Ética
médica, atestados, certificados e registros; Política Nacional de Humanização;
Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância
epidemiológica. Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação
Compulsória. Políticas públicas de saúde no Brasil; Código de ética da Medicina.
Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos Serviços de Saúde no
Brasil; Política de Saúde: Legislação referente ao SUS. Código de Ética Médica.
Preenchimento da declaração de óbito. Programa Nacional de Imunização: Tipos de
vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e contraindicação, prazo de
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validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), bloqueios e
intensificações de vacinas. Procedimentos médicos: Pequenas cirurgias, suturas,
sondagem, administração de medicamento; curativos; Limpeza, desinfecção,
descontaminação; Educação em Saúde. Conhecimento geral e específico sobre clinica
médica: Exames de imagem; ESF – Estratégia da Saúde da Família.
GINECOLOGISTA (MAIS ITEM 1.2)
Amenorréias. Anormalidades da estática pélvica. Anovulação crônica. Anticoncepção.
Atraso do desenvolvimento puberal. Bioética e ginecologia. Carcinoma do colo do
útero. Ciclo menstrual normal. Cirurgias diagnósticas e terapêuticas em ginecologia e
mastologia. Climatério. Consulta em Ginecologia. Diferenciação sexual. Doença
benigna da mama. Doença inflamatória pélvica. Doença maligna da mama. Doenças
malignas da vulva. Doenças pré-malignas da vulva. Doenças sexualmente
transmissíveis. Dor pélvica crônica. Endometriose. Estados intersexuais. Exames
laboratoriais
em
ginecologia
e
mastologia.
Ginecologia
infanto-puberal.
Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Hormonioterapia em ginecologia e
mastologia. Incontinência urinária. Infertilidade. Informática em ginecologia. Lesões
intraepiteliais do colo do útero. Neoplasias benignas da trompa. Neoplasias benignas
do ovário. Neoplasias benignas do útero. Neoplasias malignas da trompa. Neoplasias
malignas do ovário. Neoplasias malignas. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica
e mamária. Puberdade precoce. Quimioterapia em ginecologia e mastologia.
Radioterapia em ginecologia e mastologia. Sangramento uterino anormal. Sexualidade
feminina. Síndrome pré-menstrual. Ultra-sonografia em ginecologia e mastologia e
Mamografia. Urgência em ginecologia. Videoendoscopia em ginecologia. Violência
sexual contra a mulher. Vulvovaginites. Abortamento. Apresentações anômalas.
Avaliação da saúde fetal. Contratilidade uterina e seus desvios (discinesias).
Deslocamento prematuro de placenta. Desproporção céfalo-pélvica. DEHG – Doença
hipertensiva específica da gestação. Diabetes no ciclo grávido puerperal. Diagnóstico
de gravidez. Doença hemolítica perinatal. Doença trofoblástica gestacional. Drogas e
gravidez. Estática fetal e trajeto. Fases clínicas e condução do parto. Hormoniologia.
Infecções no ciclo grávido-puerperal. Inserção baixa da placenta. Lactação. Mecanismo
do parto. Medicina fetal – BVC (Biopsia do Vilo-Corial): Cordocentese e Amniocentese.
Modificações gerais do organismo materno. Patologia do sistema amniótico. Placenta.
Prematuração. Pré-natal. Prenhez ectópica. Puerpério normal e patológico. Ruptura
prematura de membranas. Tocurgia. Ultra-sonografia em Obstetrícia.
PEDIATRA (MAIS ITEM 1.2)
Adolescência: desenvolvimento e crescimento normal; Ginecologia da adolescência e
distúrbios menstruais; Problemas emocionais do adolescente; Abuso de substâncias na
adolescência. Doenças infecciosas na infância: Prevenção; Doenças bacterianas;
Doenças virais ou presumivelmente virais; Infecções micóticas ou por protozoários;
Helmintíases. Erros inatos do metabolismo. Feto e o recém-nascido: Desenvolvimento
fetal normal e patológico; O recém-nascido a termo, normal e patológico; O recémnascido prematuro e o pós-maturo; Doenças não infecciosas do recém-nascido;
Doenças infecciosas do recém-nascido. Fisiopatologia dos líquidos corporais: Terapia
da hidratação oral e parenteral; Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido / básico e suas
desordens; Acidentes: afogamento, queimaduras, envenenamentos. Genética:
Princípios básicos, dismorfismos, aconselhamento genético. Neoplasmas e lesões
neoplasmas símiles: Leucoses; Linfomas; Retinoblastomas; Neoplasma do sistema
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nervoso, rins e ossos; Sarcoma de tecidos moles; tumores benignos. Nutrição e
distúrbios nutricionais: Necessidades nutricionais na infância; Alimentação do lactente
normal; Distúrbio da nutrição na criança e no adolescente: desnutrição e obesidade.
Pediatria do desenvolvimento: Crescimento e desenvolvimento normais e patológicos;
Desordens emocionais e psicossociais na infância e adolescência; Distúrbios da
aprendizagem; Retardo mental. Pediatria preventiva: Prevenção primária; Prevenção
secundária e terciária; Epidemiologia pediátrica; Cuidados de saúde em países em
desenvolvimento. Pele e anexos: Semiologia; Eczemas; Lesões cutâneas transitórias
do recém-nascido; Vasculites; Infecções cutâneas. Sistema circulatório:
Desenvolvimento normal, estrutura e função, Semiologia; Doenças do sistema
circulatório no recém-nascido, na infância e adolescência; Procedimentos especiais,
métodos diagnósticos. Sistema digestivo: Desenvolvimento normal, estrutura e função.
Semiologia; Doenças do sistema digestivo no recém-nascido, na infância e
adolescência; Procedimentos especiais, métodos diagnósticos. Sistema endócrino,
distúrbios metabólicos: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia;
Diabetes mellitus; Disfunções da hipófise, tireóide, suprarrenal e gônodas no recémnascido, na infância e adolescência. Sistema hematológico: Desenvolvimento;
Anemias; Doenças hemorrágicas. Sistema imunológico: Desordens alérgicas; Doenças
devidas à deficiência imunológica; Doenças reumáticas e do tecido conjuntivo. Sistema
nervoso: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia; Convulsões,
Doenças degenerativas do sistema nervoso; Doenças neuromusculares. Sistema
osteomuscular: Semiologia; displasias e esqueléticas; Doenças ósseas metabólicas.
Sistema respiratório: Desenvolvimento normal, estrutura e função. Semiologia;
Doenças do sistema respiratório no recém-nascido, na infância e adolescência;
Procedimentos especiais, métodos diagnósticos. Sistema urinário: Desenvolvimento
normal, estrutura e função. Semiologia; Doenças do sistema genitourinários do recémnascido, na infância e adolescência. Emergências Pediátricas: reanimação
cardiopulmonar, reanimação neonatal, choque, conduta nos traumatismos e principais
emergências
respiratórias,
cardiovasculares,
neurológicas,
infecciosas,
gastrointestinais, endócrinas e metabólicas, geniturinárias, dermatológicas,
otorrinolaringologicas, oculares, ginecológicas e obstétricas, hematológicas,
oncológicas, toxicológicas, ambientais e psicossociais.
2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
2.1. PORTUGUÊS:
Leitura e interpretação escrita e visual. Semântica e figuras de linguagem. Fonologia:
ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e hiato.
Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto.
Regras da nova ortografia. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de
Pensamento.
2.2.

MATEMÁTICA e CONHECIMENTOS GERAIS:

Números e Álgebra: números reais, números complexos, sistemas lineares, matrizes e
determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios. Equações e
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área,
medidas de volume, medidas de informática, medidas de energia, trigonometria. Funções:
11

função afim, função quadrática, função polinomial, função exponencial, função logarítmica,
função trigonométrica, função modular. Geometrias: geometria plana, geometria espacial.
Tratamento da informação: analise combinatória, estudo das probabilidades, estatística,
matemática financeira.

Xanxerê: a) Histórico; b) Aspectos econômicos; c) Aspectos geográficos. Referências
Bibliográficas: - www.xanxere.sc.gov.br. Aspectos Geográficos do Estado de Santa
Catarina do Brasil e do Mundo.
Legislação (para todos os cargos/funções): Constituição Federal (Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Da
Organização dos Poderes). Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 8.429/92.
ELETRICISTA
Ferramental e equipamentos. Eletrodutos (tipos, acessórios, corte, abertura de rosca e
curvamento). Condutores (tipos, normalização, conexão e aplicação). Tomadas (tipos,
simbologia, aplicação e instalação). Medidor de energia ativo monofásico e trifásico
(tecnologia, simbologia e instalação). Quadro de distribuição monofásico e trifásico.
Aterramento (tecnologia, tipos, simbologia e medição). Disjuntor e Dispositivo
diferencial residual (tipos, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Dispositivo
Protetor de Surto (tipos, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Lâmpadas
(tipos, acessórios, tecnologias, simbologia, aplicações e instalação). Interruptores
(tipos, simbologia e instalação). Porteiro eletrônico / Interfone. Variador de
luminosidade (tecnologia, tipos, simbologia e instalação). Relé fotoelétrico (tecnologia,
tipos, simbologia e instalação). Motores elétricos trifásicos e monofásicos de indução
(tipos, simbologia, ligações, identificação de terminais e instalação). Motobomba
monofásica e trifásica (tecnologia e instalação). Chave magnética de partida direta
(tecnologia e instalação). Relé de nível. Diagramas elétricos (Leitura e interpretação).
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e
instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios
públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e
esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras,
substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho:
acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e
equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA.
MOTORISTA
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de
23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes.
Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e competências.
Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas,
responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem
de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação.
Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de
cargas. Transporte Escolar. Transporte de Pacientes. Transporte de Emergência.
Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de
habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para
dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades:
Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação
da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo.
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Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades.
Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes.
Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor.
Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos.
Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais.
Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico.
Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros
socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e
transporte de emergência. Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes às
atribuições do cargo.
EDUCADOR SOCIAL
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 –
Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socio
assistenciais (Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e
Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; Política
Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006
(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 –
Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
3.1. CONHECIMENTOS GERAIS
3.1.2. Conteúdos gerais:
Xanxerê: a) Histórico; b) Aspectos econômicos; c) Aspectos geográficos. Referências
Bibliográficas: - www.xanxere.sc.gov.br. Aspectos Geográficos do Estado de Santa
Catarina do Brasil e do Mundo.
Legislação (para todos os cargos/funções): Constituição Federal (Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Da
Organização dos Poderes). Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 8.429/92.
3.1.1.2. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos
textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: Significação das palavras.
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação.
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos
acessórios da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações
subordinadas.
3.1.1.3. MATEMÁTICA: números reais, números complexos, sistemas lineares,
matrizes e determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios.
Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e
medidas: medidas de área, medidas de volume, medidas de energia, trigonometria.
Funções: função afim, função quadrática, função polinomial, função exponencial,
função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias: geometria
plana. Tratamento da informação: análise combinatória, estudo das probabilidades.
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4.1.1.4. OPERADOR DE MÁQUINAS
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e
Legislação Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção,
Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. Utilização dos
equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de
veículos e máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de
arrefecimento. Sistema Hidráulico. Pneus e sistemas rodantes. Conhecimentos básicos
de primeiros socorros. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios. Noções
básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva. Noções de ética e
cidadania e outros conceitos inerentes às atribuições do cargo.
Permanecem inalteradas as demais disposições Editalícias.
Xanxerê – SC, 09 de abril de 2019.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal
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