PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
RETIFICACÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2018

RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 002/2018.

DISPÔE SOBRE A RETIFICAÇÃO 001 DO EDITAL
DO
CONCURSO
PÚBLICO
N°
002/2018
DESTINADO A PROVER VAGAS PARA O QUADRO
PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORLEANS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA.

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ Nº 82.926.544/0001-43 com sede Rua XV de Novembro, n° 282, Bairro Centro,
Orleans, Santa Catarina., neste ato representado por seu representante legal, JORGE LUIZ
KOCH, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade Nº 514937 SSP/SC, inscrito no Cadastro
de Pessoa Física sob o Nº 342.332.539-91, torna público a RETIFICAÇÂO Nº 001 do Edital
do Concurso Público N° 002/2018 destinado a prover vagas para seu quadro permanente,
conforme os itens que seguem:

1.Dá nova redação ao item 4.2.2 do Edital Concurso Público Nº 002/2018,
que passará a viger com a seguinte redação:

4.2.2 Para os cargos de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS,
ELETRICISTA, MECÂNICO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, PEDREIRO,
COLETOR DE RESÍDUOS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a prova conterá 10
(dez) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de Conhecimentos
Específicos, totalizando 30 questões, de acordo com o cargo. Para os DEMAIS
CARGOS a prova conterá 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte)
questões de Conhecimentos Específicos, totalizando 40 questões, de acordo com o
cargo.
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2.Dá nova redação ao item 4.2.4 do Edital Concurso Público Nº 002/2018,
que passará a viger com a seguinte redação:
4.2.4 A nota final, será determinada pelo número de acertos por questão, sendo que
cada questão valerá os seguintes pontos:

Para os cargos de: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, ELETRICISTA,
MECÂNICO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS E PEDREIRO, COLETOR DE
RESÍDUOS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
PROVA ESCRITA OBJETIVA
Conteúdo

Número de
Questões

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Valor total da Prova Escrita:

01 a 10
11 a 30

Valor
Questão
0,20
0,25

Valor Total

2,00
5,00
7,00

Para os DEMAIS CARGOS:
PROVA ESCRITA OBJETIVA
Conteúdo

Número de
Questões

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Valor total da Prova Escrita:

01 a 20
21 a 40
20

Valor por
Questão

0,20
0,30

Valor Total

4,00
6,00
10,00

3 – Estas alterações serão consolidadas no Edital de Concurso
Público Nº 002/2018.
4 - As demais cláusulas e condições do Edital de Concurso Público Nº
002/2018, que não foram alteradas por esta Retificação permanecem inalteradas.
Orleans, Santa Catarina, 22 de março de 2018.
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS
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ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA OS CARGOS DA PROVA ESCRITA
OBJETIVA

CARGO

CONHECIMENTOS
GERAIS

AGENTE DE TRÂNSITO

Língua Portuguesa (10
questões): Compreensão
e interpretação de texto
(s). 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. Conteúdos de
notícias veiculadas na
mídia nacional nos últimos
6 (seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos
sociais
no

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
(20

questões):

Código
Trânsito Brasileiro - CTB - Lei nº
9.503 de 23 de Setembro de
1997, e suas alterações,
Sistema Nacional de Trânsito:
Finalidade.
Composição.
Competências.
Noções
de
Direção Defensiva; Educação
no Trânsito; Uso correto do
veículo. Normas gerais de
circulação
e
conduta.
Sinalização
de
Trânsito.
Habilitação:
Requisitos,
Aprendizagem,
Exames,
Permissão
para
Dirigir,
Categorias. Sinalização de
Trânsito. Primeiros Socorros;
Proteção ao Meio Ambiente;
Cidadania; Normas Gerais de
circulação e Conduta. Pedestres
e Condutores de Veículos não
Motorizados.
Cidadão.
Educação para o Trânsito.
Sinalização
de
Trânsito.
Operação, da Fiscalização e do
Policiamento
Ostensivo
de
Trânsito. Veículos. Condução de
Escolares.
Habilitação.
Infrações. Penalidades e Multas.
Medidas
administrativas.
Processo Administrativo. Crimes
de Trânsito. Conceitos e
Definições.
Sinalização.
A
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Estado de Santa Catarina Legislação de Trânsito, inclusive
as Resoluções do CONTRAN,
e no Brasil.
Resolução do CONTRAN nº 371
Informática
(05 de 10 de dezembro de 2010.
questões):
Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel
versão
2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação e
divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções;
Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências e
raízes;
Equações
de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de
três
simples
e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas
envolvendo as operações;
Progressões aritméticas e
geométricas.
ARQUITETO

Língua Portuguesa (10
questões): Compreensão
e
interpretação
de
texto(s).
Acentuação
gráfica. Flexão nominal e
verbal.
Pronomes:
emprego,
forma
de
tratamento e colocação.
Emprego de tempos e
modos verbais. Vozes do

(20 questões): Projeto de
Arquitetura: métodos e técnicas
de
desenhos
e
projeto;
programação de necessidades
físicas das atividades, estudos
de
viabilidade
técnicofinanceira, informática aplicada
à arquitetura, controle ambiental
das
edificações
(térmico,
acústico e luminoso). Normas
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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. Conteúdos de
notícias veiculadas na
mídia nacional nos últimos
6 (seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos
sociais
no
Estado de Santa Catarina
e no Brasil.
Informática
(05
questões):
Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel
versão
2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação e
divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções;
Geometria
plana;
Divisão

técnicas Projeto de Arquitetura.
Desenho
de
Arquitetura:
Formatos, escalas, símbolos e
convenções; Normas ABNT:
representação de projetos,
acessibilidade
de
pessoas
portadoras de deficiências a
edificações; Elementos básicos
do projeto: plantas, cortes,
fachadas
e
detalhes.
Conhecimento de AutoCad.
Projetos
complementares:
especificação de materiais e
serviços,
dimensionamento
básico, instalações elétricas e
hidrossanitárias,
elevadores,
ventilação/
exaustão,
arcondicionado,
telefonia,
prevenção contra incêndio.
Programação,
controle
e
fiscalização
de
obras:
orçamento e composição de
custos,
levantamento
quantitativos, planejamento e
controle físicofinanceiro. Projeto
de Urbanismo e Paisagismo:
métodos e técnicas de desenho
e projeto urbano e de
paisagismo, noções de sistema
cartográfico
e
de
geoprocessamento,
dimensionamento
e
programação de equipamentos
públicos e comunitários, sistema
viário,
sistema
de
parcelamentos
urbanos:
energia,
pavimentação
e
saneamento
ambiental.
Legislação de Parques e
Jardins. Planejamento urbano:
uso do solo, gestão urbana e
instrumentos de gestão (planos
diretores, análise de impactos
ambientais
urbanos,
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AUDITOR FISCAL DE
TRIBUTOS

proporcional; Potências e
raízes;
Equações
de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de
três
simples
e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas
envolvendo as operações;
Progressões aritméticas e
geométricas.

licenciamento
ambiental,
instrumentos econômicos e
administrativos),
aspectos
sociais e econômicos do
planejamento.
Legislação
Ambiental
e
Urbanística.
Políticas
Públicas
de
Preservação de ambientes
históricas. Ética Profissional:
Legislação referente à profissão
de Arquiteto. Regras básicas de
comportamento
profissional
para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de
trabalho. Ética no serviço
público.

Língua Portuguesa (10
questões): Compreensão
e
interpretação
de
texto(s).
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. Conteúdos de
notícias veiculadas na
mídia nacional nos últimos
6 (seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,

(20
questões):
Conhecimentos Básicos de
Direito Tributário conceito e
classificação.
Limitações
constitucionais do poder de
tributar.
Tributos
de
competência da União, dos
Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Obrigação
tributária principal e acessória.
Fato gerador da obrigação
tributária. Sujeição ativa e
passiva. Capacidade tributária.
Domicílio tributário. Crédito
tributário:
conceito
e
constituição.
Lançamento:
conceito e modalidades de
lançamento. Hipóteses de
alteração
do
lançamento.
Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Extinção do crédito tributário e
suas modalidades. Exclusão
do crédito tributário e suas
modalidades. Administração
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economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos
sociais
no
Estado de Santa Catarina
e no Brasil.
Informática
(05
questões):
Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel
versão
2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação e
divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções;
Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências e
raízes;
Equações
de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de
três
simples
e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas
envolvendo as operações;
Progressões aritméticas e
geométricas.

tributária: fiscalização, dívida
ativa,
certidão
negativa,
certidão negativa com efeito de
positiva. Lei Complementar nº
116 de 31 de Julho de 2003
(dispõe sobre o imposto sobre
serviços
de
qualquer
natureza). Lei Complementar
nº 123 de 14 de dezembro de
2006, Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de
Pequeno
Porte.
Conhecimentos Básicos em
Auditoria
Contábil/Fiscal
conceito de auditoria. Auditoria
interna
e
auditoria
independente. Procedimentos
de Auditoria. Papéis de
Trabalho. Fraude e erro.
Auditoria. Relevância. Risco de
Auditoria.
Supervisão
e
controle
de
qualidade.
Avaliação
dos
controles
internos. Avaliação do sistema
contábil.
Aplicação
de
procedimentos de auditoria.
Amostragem estatística em
auditoria.
Estimativas
Contábeis.
Relatório
circunstanciado. Normas de
auditoria
independente.
Normas de auditoria interna.
Conhecimentos Básicos de
Contabilidade Geral conceito,
noções
básicas,
objeto,
finalidade, usuário e funções.
Patrimônio: conceito, bens,
direitos e obrigações. Equação
patrimonial, origem e aplicação
de
recursos.
Conceitos
contábeis básicos: contas,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
RETIFICACÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2018

lançamentos, método das
partidas dobradas. Balanço
patrimonial: apresentação e
composição. Apresentação da
demonstração do resultado.
AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS

(10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto (s),
Raciocínio
Lógico
Matemático.
(Alterado
pela retificação 001 de 22
de março de 2018).

(20

COLETOR DE RESÍDUOS

(10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto (s),
Raciocínio
Lógico
Matemático.
(Alterado
pela retificação 001 de 22
de março de 2018).

(20

questões):

Conhecimentos específicos na
área e atuação: Atribuições
(responsabilidades e atividades)
e competências (conhecimentos
e habilidades) necessárias para
o exercício eficiente das
atribuições
do
cargo;
competências
humanas
(comportamento e atitudes e
qualidades
pessoais)
necessárias
para
a
boa
convivência
e
o
bom
relacionamento na atividade
laboral,
considerando
as
atribuições do cargo; as noções
de segurança e higiene,
planejamento e organização,
ética e cidadania, qualidade e
produtividade,
Noções
de
serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos,
limpeza
de
máquinas
e
utensílios; uso e cuidados com
materiais de limpeza e higiene,
detergente,
desinfetante,
limpeza de peças e oficinas.
Normas
Regulamentadoras
relacionadas com a área, NR 12.

questões):

Noções
básicas de higiene e limpeza.
Cuidados elementares com o
patrimônio.
Utilização
de
materiais
e
equipamentos.
Guarda e armazenagem de
materiais
e
utensílios.
Habilidades
manuais
no
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desempenho
das
tarefas:
sequência
correta
das
operações; simbologia dos
produtos químicos e de perigo;
Noções de ética e cidadania;
Noções de prevenção de
acidentes
de
trabalho
e
incêndio; Remoção de lixo e
detritos, destino e seleção do
lixo; manutenção e limpeza de
ruas e estradas; serviços
braçais, transporte de lixo e
entulho; uso e cuidados com
materiais de limpeza e higiene,
detergente,
desinfetante;
prevenção de acidentes de
trabalho;
Noções
sobre
primeiros socorros; Uso de
equipamentos
de
proteção
individual – EPIs.
ELETRICISTA

Língua Portuguesa (05
questões): Compreensão
e interpretação de texto
(s). 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. Matemática (05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação e

(20

questões):

Conhecimentos
básicos:
Materiais
na
área
da
eletricidade, leitura de projetos
elétricos,
manutenção
preventiva e corretiva das redes
de
eletricidade,
de
equipamentos elétricos em
geral,
motores,
painéis,
transformadores
e
demais
instalações,
apurando
diagnóstico
dos
defeitos,
efetuando consertos, troca de
componentes
sempre
que
necessário.
Normas
Regulamentadoras
relacionadas com a área, NR 10,
NR 35, NBR 5410, Norma
Técnica
N-321.0001.
Atribuições (responsabilidades e
atividades) e competências
(conhecimentos e habilidades)
necessárias para o exercício
eficiente das atribuições do
cargo;
(comportamento
e
atitudes e qualidades pessoais)
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ENGENHEIRO CIVIL

divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções;
Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências e
raízes; Juros e descontos
simples. ((Alterado pela
retificação 001 de 22 de
março de 2018).

necessárias
para
a
boa
convivência
e
o
bom
relacionamento na atividade
laboral.

Língua Portuguesa (10
questões): Compreensão
e
interpretação
de
texto(s).
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. Conteúdos de
notícias veiculadas na
mídia nacional nos últimos
6 (seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os

(20 questões):
Topografia:
fundamentos de Topografia
(medições,
cálculos
e
representações de ângulos e
distâncias).
Planimetria.
Altimetria. Curvas de nível.
Escalas.
Instrumentos
topográficos.
Taqueometria.
Desenho
topográfico.
Nivelamento. Cálculo de áreas e
volumes. Locação de projetos.
Mecânica dos fluidos. Estática
dos fluidos. Cinemática dos
fluidos. Escoamento dos fluidos
incompressíveis. Quantidade de
movimento. Escoamento dos
fluidos reais. Semelhança e
análise dimensional. Cálculo de
condutos.
Escoamento
permanente em canais. Medidas
de escoamento. Escoamento de
fluidos ideais compressíveis.
Recursos
hídricos.
Ciclo
hidrológico. Balanço hídrico.
Meteorologia.
Métodos
hidrológicos. Cheias. Estiagens.
Obras hidráulicas (barragens e
vertedouros).
Saneamento
ambiental. A biosfera e seu
equilíbrio.
Fatores
que
comprometem a salubridade
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aspectos
sociais
no ambiental. Efeitos da tecnologia
Estado de Santa Catarina sobre o equilíbrio ecológico. A
preservação
dos
recursos
e no Brasil.
naturais.
Estruturação
e
Informática
(05 reestruturação sanitária das
questões):
Informática cidades. Qualidade da água.
básica sobre editor de Noções de tratamento de água
textos (Microsoft Word para
abastecimento.
versão 2013.) e planilhas Dimensionamento de sistemas
eletrônicas
(Microsoft públicos de abastecimento de
Excel
versão
2013). água para zona rural e urbana.
Hardware
e
seus Sistemas de tratamento de
componentes.
esgoto. Estruturas. Diagramas
Matemática
(05 de esforços em vigas e pórticos
questões):
Adição, planos de estruturas isostáticas.
subtração, multiplicação e Dimensionamento de estruturas
divisão, com números de concreto armado (flexão de
inteiros e fracionários; vigas, torção de vigas, flexão de
Sistema métrico decimal; lajes, torção de lajes, pilares).
Números e grandezas Patologia das estruturas de
proporcionais, razões e concreto armado. Técnicas de
proporções;
Geometria recuperação e reforço de
plana;
Divisão estruturas
de
concreto.
proporcional; Potências e Manutenção preventiva das
raízes;
Equações
de estruturas. Estruturas metálicas.
primeiro e segundo grau; Estruturas
de
madeira.
Juros
e
descontos Estruturas
de
concreto
simples; Médias e regras pretendido. Estruturas préde
três
simples
e moldadas. Fundações: tipos de
compostas; Conjuntos e fundações.
Orçamento
de
subconjuntos; Problemas obras. Licitação. Contratos e
envolvendo as operações; Fiscalização de Obras Públicas.
Progressões aritméticas e
geométricas.
FISCAL DE OBRAS

Língua Portuguesa (10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). Acentuação gráfica.
Flexão nominal e verbal.
Pronomes:
emprego,
forma de tratamento e
colocação. Emprego de

(20
questões):
Interpretação de projetos de
arquitetura
e
projetos
complementares.
Interpretação de orçamento
de obras e cronograma
físico
financeiro.
Infraestrutura e serviços
urbanos: Viário; drenagem
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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.
Conteúdos de notícias
veiculadas na mídia
nacional nos últimos 6
(seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos sociais no
Estado
de
Santa
Catarina e no Brasil.
Informática
(05
questões): Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel versão 2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e

pluvial; abastecimento de
água; esgotos sanitários;
energético; comunicações.
Noções sobre materiais
utilizados em serviços de
construções, ampliações e
reformas
de
imóveis.
Parcelamento do Solo,
Loteamento
e
Desmembramento. Função
social
da
propriedade;
Instrumentos de política e
gestão urbana; Operações
urbanas. Noções sobre
fiscalização de obras, de
limpeza urbana e de outros
serviços públicos. ”, Noções
de tratamento de água para
abastecimento.
Dimensionamento
de
sistemas
públicos
de
abastecimento de água para
zona rural e urbana.
Sistemas de tratamento de
esgoto.
Estruturas.
Diagramas de esforços em
vigas e pórticos planos de
estruturas
isostáticas.
Dimensionamento
de
estruturas
de
concreto
armado (flexão de vigas,
torção de vigas, flexão de
lajes, torção de lajes,
pilares).
Patologia
das
estruturas
de
concreto
armado.
Técnicas
de
recuperação e reforço de
estruturas de concreto.
Manutenção preventiva das
estruturas.
Estruturas
metálicas. Estruturas de
madeira. Estruturas de
concreto
pretendido.
Estruturas
pré-moldadas.
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MECÂNICO

proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências
e raízes; Equações de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de três simples e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos;
Problemas envolvendo
as
operações;
Progressões aritméticas
e geométricas.

Fundações:
tipos
de
fundações. Orçamento de
obras. Licitação. Contratos
e Fiscalização de Obras
Públicas. Plano Diretor do
Município de Orleans.

Língua Portuguesa (05
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). 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.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;

(20 questões): Sistema
de
admissão
e
escapamento, sistema de
refrigeração, sistema de
alimentação, sistema de
lubrificação,
sistema
elétrico,
conjunto
de
direção, pneus, motores,
carrocerias, EPIs, noções
de primeiros socorros e
segurança no trabalho, e
habilidades
necessárias
para o exercício eficiente
das atribuições do cargo;
competências
humanas
(comportamento e atitudes
e qualidades pessoais)
necessárias para a boa
convivência e o bom
relacionamento na atividade
laboral.
Normas
Regulamentadoras
relacionadas com a área,
NR 12.
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Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências
e raízes; Juros e
descontos
simples.
(Alterado pela retificação
001 de 22 de março de
2018).
OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS

(10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s), Raciocínio Lógico
Matemático.
Alterado
pela retificação 001 de
22 de março de 2018).

(20

questões):

Conhecimentos específicos
na
área
e
atuação:
Atribuições
(responsabilidades
e
atividades) e competências
(conhecimentos
e
habilidades)
necessárias
para o exercício eficiente
das atribuições do cargo;
competências
humanas
(comportamento e atitudes
e qualidades pessoais)
necessárias para a boa
convivência e o bom
relacionamento na atividade
laboral, considerando as
atribuições do cargo; as
noções de segurança e
higiene, planejamento e
organização,
ética
e
cidadania,
qualidade
e
produtividade, pertinentes
às atribuições do cargo, e a
legislação específica sobre
o
cargo,
que
define
princípios e diretrizes de
atuação,
normatiza
os
procedimentos, define as
políticas de gestão e de
atuação da área de trabalho
e que regulamenta as
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atribuições
do
cargo,
conhecimentos
básicos
inerentes as atividades da
função.
Normas
Regulamentadoras
relacionadas com a área,
NR 12.
PEDREIRO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS MASCULINO

(10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s), Raciocínio Lógico
Matemático.

(20

questões):

Conhecimentos básicos das
ferramentas e materiais de
construção civil para o
exercício pleno da função;
Conhecimento do sistema
de
metragem
linear;
Cubicagem; Concretagem;
Preparação de massas;
Assentamento de tijolos;
Execução e resolução de
problemas em alvenaria;
Higiene
e
limpeza.
Cuidados elementares com
o patrimônio. Utilização de
materiais e equipamentos.
Guarda e armazenagem de
materiais
e
utensílios.
Habilidades manuais no
desempenho das tarefas;
Simbologia dos produtos
químicos e de perigo.
Noções
de
ética
e
cidadania;
Noções
de
prevenção de acidentes de
trabalho
e
incêndio;
Conhecimentos básicos na
execução de atividades
afins
conforme
as
atribuições
do
cargo,
observando se a pratica do
dia a dia.

(10
questões): (20 questões) Higiene
Compreensão
e corporal: uniforme e hábitos
interpretação de texto(s), pessoais.
Limpeza
e
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Raciocínio
Matemático.

ANALISTA DE
SISTEMAS

Lógico organização do ambiente de
trabalho.
Utilização
de
materiais de limpeza e
utensílios, armazenamento
e manuseio de produtos de
higiene. Utilização de EPI
Equipamento de Proteção
Individual).
Cuidados
elementares
com
o
patrimônio. Utilização de
materiais e equipamentos.
Carregamento
e
descarregamento
de
mercadorias de veículos em
geral; Serviços de capina
em geral; Limpeza de vias
públicas
e
praças
municipais; Lavagem de
peças
e
máquinas;
Conhecimentos básicos na
execução de atividades
afins
conforme
as
atribuições
do
cargo,
observando se a pratica do
dia a dia.

Língua Portuguesa (10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). 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

(20 questões) Internet:
conceitos básicos: (URL,
links,
sites,
portais,
segurança,
navegação,
conceito e padrões da
tecnologia Web, Intranets e
Extranets), utilização dos
principais navegadores e
correio eletrônico; utilização
dos mecanismos de busca
(Google, Yahoo, Bing, etc.).
Hardware:
Conceitos,
componentes e periféricos,
Tipos de memória (RAM,
ROM, etc.); bit, bytes;
memórias: cache, virtual,
internas
e
auxiliar;
programas em memória
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integrantes da oração:
objeto direto e indireto,
agente da passiva e
complemento nominal.
Conteúdos de notícias
veiculadas na mídia
nacional nos últimos 6
(seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos sociais no
Estado
de
Santa
Catarina e no Brasil.
Informática
(05
questões): Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel versão 2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências
e raízes; Equações de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de três simples e
compostas; Conjuntos e

ROM; tempo de acesso e
ciclo
de
memória.
Funcionalidade dos drivers
de dispositivos. Unidade
Central de Processamento:
organização, execução de
instruções;
registradores;
clock; barramentos, padrões
e interfaces; dispositivos de
armazenamento,
placas;
Portas: serial, paralela,
USB;
PS-2;
Memória
primária
e
memória
secundária; Sistemas de
Arquivos;
Periféricos;
Multimídia e impressão;
Configuração de Setup e do
sistema
operacional;
Dispositivos de Entrada e
Saída.
Montagem,
configuração e manutenção
de
microcomputadores;
Segurança: conceitos, vírus
eletrônico,
cuidados
e
prevenção,
antivírus.
Software: Software básico,
sistema
operacional,
software utilitário, software
aplicativo e Interfaces. MS
Windows XP/Vista (em
português):
Conceitos;
configuração,
uso
de
ambiente gráfico; janelas,
barras: de tarefas, de
ferramentas, de títulos, de
status, de rolagem e de
menus; painel de controle;
execução de programas,
aplicativos,
utilitários,
acessórios e ferramentas do
sistema;
conceitos
de
pastas/diretórios, arquivos e
atalhos; uso dos recursos de
rede;
compartilhamento;
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subconjuntos;
Problemas envolvendo
as
operações;
Progressões aritméticas
e geométricas.

área
de
trabalho;
configuração do ambiente
gráfico;
área
de
transferência/
clipboard;
botão iniciar, programas e
grupo
de
acessórios;
mapeamento
de
dispositivos e recursos;
impressão;
Dispositivos
para armazenamento de
dados e para realização de
cópia
de
segurança
(backup); uso dos menus.
Redes: Noções e Conceitos.
Hardware
de
Redes.
Configuração de roteadores
e Switches. Funcionamento
básico dos equipamentos
de rede. Endereçamento.
IP, Máscaras e Sub-rede,
Arquiteturas, topologias e
protocolos. MS Word 2013:
conceitos
e
operações
básicas; área de trabalho,
barras: de título, de menus,
de ferramentas padrão, de
ferramentas de formatação,
de régua, de rolagem, de
ferramentas de desenho e
de status; estrutura básica
dos documentos. MS Excel
2013:
conceitos
e
operações; estrutura das
planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas,
pastas e gráficos. MS Power
Point 2013 e MS Access
2013:
Usabilidade
e
conceitos básicos. Software
Livre: Linux: Regras básicas
de
comportamento
profissional para o trato
diário com o público interno
e externo e colegas de
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trabalho. Ética no serviço
público.
PSICOLOGO DO CRAS

Língua Portuguesa (10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). 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.
Conteúdos de notícias
veiculadas na mídia
nacional nos últimos 6
(seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos sociais no
Estado
de
Santa
Catarina e no Brasil.
Informática
(05
questões): Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft

(20 questões): Psicologia
Geral,
Psicoterapia
de
grupo. Observação lúdica.
Conduta
e
encaminhamento,
equipe
multiprofissional.
Visita
domiciliar,
escuta
qualificada e busca ativa. A
psicologia nas diversas
modalidades
de
atendimento,
métodos,
objetivos,
indicações e
limitações. Sistema Único
de Assistência Social –
SUAS (Lei N° 12.435 de 06
de julho de 2011), Centro de
Referência de Assistência
Social - CRAS, Proteção
Social
Básica,
noções
inerentes aos programas,
projetos,
serviços
e
benefícios
socioassistenciais.
Lei
complementar nº 2.349 de
21 de dezembro de 2010
que autoriza a implantação
do Centro de Referência de
Assistência
Social
no
município
de
Orleans,
Programa Bolsa Família,
Conhecimentos
das
estruturas
públicas
de
assistência
social,
conhecimentos
básicos
inerentes à área de atuação,
do conjunto de atribuições
do cargo, do serviço público
e de servidores públicos
municipais.
Política
Nacional de Assistência
Social. Lei Orgânica da
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PSICOLOGO DO CREAS

Excel versão 2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; potências e
raízes; Equações de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de três simples e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos;
Problemas envolvendo
as
operações;
Progressões aritméticas
e geométricas.

Assistência Social – LOAS e
seus pressupostos teóricos,
o novo reordenamento da
Assistência Social/SUAS,
Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais,
Benefício de Prestação
Continuada – BPC, Norma
Operacional Básica
do
Sistema
Único
da
Assistência
Social
NOB/SUAS. Lei n° 2.497 de
22 de maio de 2013, dispõe
sobre o Sistema Único de
Assistência
Social
do
município
de
Orleans,
Programa de Atendimento
Integral à Família – PAIF,
Estatuto do Idoso, Código
de Ética do profissional em
Psicologia,
responsabilidades,
compromisso, sigilo com as
atribuições do cargo.

Língua Portuguesa (10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). 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,

(20 questões): Psicologia
Geral,
Psicoterapia
de
grupo.
Conduta
e
encaminhamento,
equipe
multiprofissional.
Visita
domiciliar e abordagem
social. A psicologia nas
diversas modalidades de
atendimento,
métodos,
objetivos,
indicações e
limitações. Sistema Único
de Assistência Social –
SUAS (Lei N° 12.435 de 06
de julho de 2011), Centro de
Referência
Especializado
de Assistência Social -
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adjetivo, artigo, numeral,
pronome, verbo. Termos
integrantes da oração:
objeto direto e indireto,
agente da passiva e
complemento nominal.
Conteúdos de notícias
veiculadas na mídia
nacional nos últimos 6
(seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos sociais no
Estado
de
Santa
Catarina e no Brasil.
Informática
(05
questões): Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel versão 2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências
e raízes; Equações de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras

CREAS, Proteção Social
Especial, noções inerentes
aos programas, projetos,
serviços
e
benefícios
socioassistenciais. Medidas
socioeducativas
e
Liberdade Assistida, Lei
complementar nº 2.524 de
22 de outubro de 2013 que
dispõe sobre a criação do
Centro
de
Referência
Especializado
do
Assistência
Social
no
município
de
Orleans.
Conhecimentos
das
estruturas
públicas
de
assistência
social,
Conhecimentos
básicos
inerentes à área de atuação,
do conjunto de atribuições
do cargo, do serviço público
e de servidores públicos
municipais.
Política
Nacional de Assistência
Social. Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS e
seus pressupostos teóricos,
o novo reordenamento da
Assistência Social/SUAS,
Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais,
Norma Operacional Básica
do Sistema Único da
Assistência
Social
NOB/SUAS, Lei n° 2.497 de
22 de maio de 2013, dispõe
sobre o Sistema Único de
Assistência
Social
do
município
de
Orleans,
Programa de Atendimento
Especializado a Famílias e
Indivíduos - PAEFI, Estatuto
do Idoso, Código de Ética do
profissional em Psicologia,
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de três simples e responsabilidades,
compostas; Conjuntos e compromisso, sigilo com as
subconjuntos;
atribuições do cargo.
Problemas envolvendo
as
operações;
Progressões aritméticas
e geométricas.
FONOAUDIOLOGO

Língua Portuguesa (10
questões):
Compreensão
e
interpretação de texto
(s). 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.
Conteúdos de notícias
veiculadas na mídia
nacional nos últimos 6
(seis) meses, tendo
como
temáticas:
sociedade,
política,
economia,
sustentabilidade,
tecnologia,
educação,
cultura, saúde e os
aspectos sociais no
Estado
de
Santa
Catarina e no Brasil.

(20 questões): Sistema de
atenção à saúde no Brasil,
Processo saúde / doença
Saúde pública; conceito e
ações Fonoaudiólogo em
saúde pública. Recémnascido de risco para
alteração
no
desenvolvimento
e
a
intervenção fonoaudióloga.
Avaliação
audiológica
infantil.
Avaliação
audiológica
do
recémnascido. Triagem auditiva
em
escolares.
Desenvolvimento
da
linguagem:
aspectos
orgânicos,
funcionais,
ambientais
e
sociais;
Linguagem
escrita
processo
de
aquisição
enquanto
sistema
de
representação. Deficiência
auditiva:
classificação,
diagnóstico
diferencial,
identificação de próteses
auditivas. Sistema sensório
motor
oral.
Deglutição
atípica
Fissuras.
Lábio
palatais.
Distúrbios
de
linguagem nas psicoses
infantis.
Distúrbios
de
linguagem por alterações
neurológicas. Distúrbios da
voz.
Distúrbios
articulatórios.
Gagueira.
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Informática
(05
questões): Informática
básica sobre editor de
textos (Microsoft Word
versão 2013.) e planilhas
eletrônicas
(Microsoft
Excel versão 2013).
Hardware
e
seus
componentes.
Matemática
(05
questões):
Adição,
subtração, multiplicação
e divisão, com números
inteiros e fracionários;
Sistema métrico decimal;
Números e grandezas
proporcionais, razões e
proporções; Geometria
plana;
Divisão
proporcional; Potências
e raízes; Equações de
primeiro e segundo grau;
Juros
e
descontos
simples; Médias e regras
de três simples e
compostas; Conjuntos e
subconjuntos;
Problemas envolvendo
as
operações;
Progressões aritméticas
e geométricas.

Atuação
fonoaudiológica
junto
ao
idoso.
Fonoaudiologia e os meios
sociais, creche e escola.
Atuação
preventiva
na
saúde vocal dos educados.
Efeito do ruído na audição
de trabalhadores, legislação
pertinente,
audiometria
industrial e os programas de
conservação auditiva. Ética
Profissional. Regras básicas
de
comportamento
profissional para o trato
diário com o público interno
e externo e colegas de
trabalho. Ética no serviço
público.

