RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019

DISPÔE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO N° 002/2019 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° 002/2019 destinado
a prover vagas para seu quadro permanente, conforme os itens que seguem:
1 - Dá nova redação Anexo Conteúdos Programáticos CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/2019, que passará a viger com a seguinte redação:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA AS PROVAS

6- CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (30 QUESTÕES)

LÍNGUA PORTUGUESA (05 Questões)
Literatura brasileira. Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos,
significado contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação
gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e
morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de
linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de
pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
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; Análises combinatórias; Porcentagem;
Equações de primeiro e segundo grau; Juros e descontos simples e compostos; Médias
e regras de três simples e compostas; Interpretação de gráficos; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas envolvendo operações matemática; Progressões aritméticas
e geométricas; Matemática financeira; Raciocínio lógico.
INFORMÁTICA BÁSICA (10 questões)
Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas operacionais.
Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office 2013. Formatar, salvar
e visualizar arquivos e documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e
procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir
e salvar informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet.
Armazenamento de dados na nuvem. Conhecimentos de Planilha Eletrônica (Excel) e
Editor de Texto (Word).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões)
Lei

Federal

8.666/93.

Administração

pública.

Poderes

Administrativos.

Atos

Administrativos. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos.
Controle da Administração. Redação Oficial. Formas De Tratamento. Expressões e
Vocábulos latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais.
Modelos e/ou Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de
segurança e higiene do trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo; Ética profissional; Zelo pelo patrimônio
público; Atividade compreendendo as atribuições que se destinam a executar sob
supervisão imediata, trabalhos administrativos de rotina, tais como redigir e digitar
documentos oficiais e outras atividades correlatas, responsabilizar-se por valores e bens
móveis sob sua guarda, realizar levantamentos, pesquisas, organizar documentos, fazer
apontamentos relatórios, conhecimentos básicos inerentes as atividades da função
conforme a descrição e as atribuições do cargo. Organização e administração de
arquivos. Etapas e características. Retenção e eliminação de documentos. Arquivos
permanentes, intermediários e especiais. Redação e correspondências oficiais:
qualidades de linguagem, formas de tratamento (pronomes, empregos e abreviaturas)
e documentos (ata, ofício, edital, memorando, circular, requerimento e relatório). Gestão
de qualidade. Noções básicas de administração geral, contabilidade, finanças.
Fluxogramas de serviços. Relações interpessoais. Ética no trabalho. Uso de
equipamentos de proteção individual (EPIs) Conhecimentos inerentes a função

observando-se a prática do dia-a-dia. Regras e condições de higiene pessoal e no
ambiente de trabalho. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
7- CARGO: TOPOGRAFO (30 QUESTÕES)

LÍNGUA PORTUGUESA (05 Questões)
Literatura brasileira. Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos,
significado contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação
gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e
morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de
linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de
pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
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; Análises combinatórias; Porcentagem;
Equações de primeiro e segundo grau; Juros e descontos simples e compostos; Médias
e regras de três simples e compostas; Interpretação de gráficos; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas envolvendo operações matemática; Progressões aritméticas
e geométricas; Matemática financeira; Raciocínio lógico.
INFORMÁTICA BÁSICA (10 questões)
Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas operacionais.
Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office 2013. Formatar, salvar
e visualizar arquivos e documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e
procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir
e salvar informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet.
Armazenamento de dados na nuvem. Conhecimentos de Planilha Eletrônica (Excel) e
Editor de Texto (Word).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões)
Topografia: conceitos gerais, medição de distâncias e ângulos, levantamentos
geodésicos e topográficos –métodos planimétricos, altimétricos e planialtimétricos,
técnicas e equipamentos para realização de levantamentos –levantamentos em campo

e desenho topográfico. Manutenção e conservação de equipamentos topográficos,
óticos e eletrônicos. Sensoriamento Remoto: princípios e fundamentos do SR, principais
sistemas sensores da atualidade. Fotogrametria e fotointerpretação: conceitos gerais,
aerolevantamentos; fotointerpretação de imagens aéreas –equipamentos e técnicas.
Cartografia: escala, sistemas de projeção, sistemas de coordenadas, desenho
topográfico digital. Geoprocessamento: coleta e tratamento de dados espaciais,
Georreferenciamento de imóveis rurais. Representação de relevo. Sistema de
posicionamento global, Conversão de altitudes, altitude geométrica e altitude
ortométrica.

8- CARGO: AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (30 questões)

LÍNGUA PORTUGUESA (10 Questões)
Literatura brasileira. Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos,
significado contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação
gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e
morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de
linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de
pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
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; Análises combinatórias; Porcentagem;
Equações de primeiro e segundo grau; Juros e descontos simples e compostos; Médias
e regras de três simples e compostas; Interpretação de gráficos; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas envolvendo operações matemática; Progressões aritméticas
e geométricas; Matemática financeira; Raciocínio lógico.
LEGISLAÇÃO (05 questões)

Lei de Diretrizes e Base da Educação 9394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente 8069/90; Fundo Nacional Desenvolvimento Educação Básica –
FUNDEB 11.494/2007; Pano Nacional da Educação PNE 12.005/2014; Base

Nacional Comum Curricular- BNCC 13.415/2017, Plano Municipal de Educação
– PME.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões) Retificado em 01/08/2019.
Conhecimento das atividades didático-pedagógicas em creches, centros de educação
infantil e escolas públicas; higiene corporal e bucal de crianças; conhecimento de
confecção e aplicação de materiais de recreação e decoração de instalações de
unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental; procedimentos de
alimentação de crianças e adolescentes em unidades escolares; procedimentos de
inspeção e controle de entrada e saída de alunos, de controle de utilização dos
banheiros instalações e de limpeza e arrumação de salas, brinquedos, materiais e
utensílios. Concepção de infância. O Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil (RCNEIs). O significado do brincar e das brincadeiras na Educação Infantil.
Desenvolvimento e aprendizagem da Criança. A Ludicidade. O Cuidar e o Educar. A
importância da Afetividade. Rotina. Inclusão. Diversidade: etnia, gênero e raça.
Participação e relações entre escola e comunidade. Conselho escolar. Gestão
Democrática. Formação em serviço e formação continuada.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA ESCRITA DE NÍVEL
SUPERIOR

9-CARGO: CONTADOR (40 QUESTÕES)

LÍNGUA PORTUGUESA (10 Questões)
Literatura brasileira. Compreensão e interpretação de texto de gêneros diversos.
significado contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação
gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e
morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego das iniciais, plural dos
compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das
palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos,
substantivos e suas flexões, gramática em geral.
MATEMÁTICA (10 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; Análises combinatórias; Porcentagem;
Equações de primeiro e segundo grau; Juros e descontos simples e compostos; Médias
e regras de três simples e compostas; Interpretação de gráficos; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas envolvendo operações matemática; Progressões aritméticas
e geométricas; Matemática financeira; Raciocínio lógico.
INFORMÁTICA BÁSICA (05 questões)
Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas operacionais.
Edição de textos, planilhas e apresentações. Formatar, salvar e visualizar arquivos e
documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos,
pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e procedimentos de
Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar
informações.

Correio

eletrônico.

Procedimentos

de

segurança

na

Internet.

Armazenamento de dados na nuvem. Conhecimentos de Planilha Eletrônica (Excel) e
Editor de Texto (Word).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (15 Questões)
Contas patrimoniais; Contas de resultado; Lançamentos contábeis; Atos e fatos
contábeis; Princípios contábeis; Estrutura conceitual para elaboração e divulgação das

demonstrações contábeis; Contabilidade aplicada ao Setor Público; Receitas públicas;
Despesas públicas; Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial; Prestação de
contas; Fiscalização e auditoria na Contabilidade Pública; Constituição Federal da
República Federativa do Brasil de 1988; Lei Orgânica do Município de Orleans;
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao
Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge); eSocial.

10- CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (40 Questões)

LÍNGUA PORTUGUESA (10 Questões)
Literatura brasileira. Compreensão e interpretação de texto de gêneros diversos.
significado contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação
gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e
morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego das iniciais, plural dos
compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das
palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos,
substantivos e suas flexões, gramática em geral.
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; Análises combinatórias; Porcentagem;
Equações de primeiro e segundo grau; Juros e descontos simples e compostos; Médias
e regras de três simples e compostas; Interpretação de gráficos; Conjuntos e
subconjuntos; Problemas envolvendo operações matemática; Progressões aritméticas
e geométricas; Matemática financeira; Raciocínio lógico.
LEGISLAÇÃO (05 questões)

Lei de Diretrizes e Base da Educação 9394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente 8069/90; Fundo Nacional Desenvolvimento Educação Básica –
FUNDEB 11.494/2007; Pano Nacional da Educação PNE 12.005/2014; Base
Nacional Comum Curricular- BNCC 13.415/2017, Plano Municipal de Educação
– PME.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20 Questões)

Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano /
apropriação do conhecimento na psicologia histórico cultural; procedimentos adequados
ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A
brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Normas e princípios para a
Educação Infantil no Sistema de Ensino de Santa Catarina. Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para o Ensino Básico, Educação, sociedade e cultura. A natureza do
trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias
da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo Freire
à Educação. Políticas públicas inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social.
Relação escola, família e escola cultura. Violência escolar. Integração docente e
discente. Modalidades de gestão. Educação Psicomotora, A psicogenética na idade
escolar. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamentos,
planejamentos, avaliações e acompanhamentos. Construção do projeto político
pedagógico. Análise de erro. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais.
Concepção Histórico Cultural. Parâmetros Curricular Nacional - PCN. Definição e
características da cognição e efetividade humana, na abordagem de Freud, Jung e
Rogers; Plano de Carreira do Magistério Municipal.

Estas alterações serão consolidadas no Edital de Concurso
Público Nº 002/2019. As demais cláusulas e condições do Edital de
Concurso Público nº 002/2019, que não foram alteradas por este Edital
permanecem inalteradas.

Orleans, Santa Catarina, 01 de agosto de 2019.

JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS

