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ERRATA N. 2 

 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N. 001/2016 
 
O Secretário Municipal de Administração de Blumenau, o Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente – 
FAEMA e o Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte - SETERB, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, tornam pública a Errata n. 2, referente ao ANEXO VII do Edital do Concurso Pú-
blico 001/2016, destinado ao preenchimento de vagas existentes e formação de reserva técnica do quadro de 
pessoal do Poder Executivo Municipal, que se regerá pela Lei Orgânica do Município, Leis Complementares n. 
660/2007 e n. 661/2007, Decreto Municipal 8601/2008 e pelas normas estabelecidas neste Edital, com a seguinte 
redação: 
 
 

ANEXO VII 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 
 
 

ARQUITETO 

AUTOCAD. Conhecimento e avaliação de projetos complementares e levantamentos topográficos. Projetos de 
Arquitetura. Planejamento Urbano e Paisagismo. Legislação do Parcelamento do Solo Urbano: Lei Federal n. 
6.766/1979 – “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”. Lei Federal n. 9.785/1999 
– “Altera o Decreto-Lei n. 3365/1941, e as Leis n.ºs 6015/1973 e 6766/1979”. Lei Estadual n. 6063/1982 e suas 
alterações – “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”. Lei Complementar n. 
749/2010 e suas alterações - “Dispõe sobre o Código de Parcelamento do solo para fins urbanos no Município de 
Blumenau e dá outras providências”. Legislação Ambiental: Lei Complementar n. 747/2010 – “Institui a Política 
Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências”. Estatuto da Cidade: Lei Federal n. 10.257/2001 - “Regula-
menta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras provi-
dências”. Código de Zoneamento e Uso do Solo: Lei Complementar n. 751/2010 e suas alterações – “Dispõe so-
bre o Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Có-
digo de Edificações: Lei Complementar n. 1.030/2015 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de 
Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n. 748/2010 – “Dispõe sobre o Código do Sistema de Cir-
culação de Blumenau e dá outras providências”. Patrimônio Histórico: Lei Complementar n.793/2011 - dispõe so-
bre a política de preservação de bens considerados como patrimônio cultural do Município de Blumenau. Lei 
Complementar n. 286/2000 – “Institui uso obrigatório de equipamento nos prédios edificados no Município”. Lei 
Complementar n. 295/2000 – “Institui o projeto "More Legal" no âmbito do Município de Blumenau e dá outras 
providências”. Lei Complementar n. 418/2003 – “Inclui nova regra para liberação do "Habite-se" no Município de 
Blumenau”. Lei Complementar n. 454/2004 e suas alterações – “Dispõe sobre a implantação de Loteamento Fe-
chado e determina providências correlatas”. Lei Complementar n. 457/2004 – “Define regras para liberação da 
numeração de residências, independente de "Habite-se" e determina providências correlatas”. Lei Complementar 
n. 459/2004 – “Acrescenta dispositivos ao art. 2º, da Lei Complementar n. 418/2003 e determina providências cor-
relatas”. Lei Complementar n. 464/2004 – “Altera a redação do art. 1º da Lei Complementar n. 418/2003”. Lei 
Complementar n. 471/2004 – “Altera e revoga dispositivos da Lei Complementar n. 295/2000, que "Institui o proje-
to “More Legal”, no âmbito do Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n. 550/2005 e 
suas alterações – “Dispõe sobre a construção de Passeios Públicos ou Calçadas no Município de Blumenau e dá 
outras providências”. Ética no trabalho. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011). Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria n. 399/GM, de 
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria n. 154, de 
24/01/2008, e suas alterações). Previdência Social: garantia dos direitos, deveres, descentralização da gestão 
pública. Assistência Social na política social, relação da Assistência Social com as políticas públicas. Relação da 
Assistência Social com as políticas sociais específicas: criança, adolescente, idoso e pessoas portadoras de defi-
ciência. Planejamento, supervisão e coordenação de programas e serviços sociais. Conceitos de participação 
social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do Serviço Social nas 
ações de inclusão social. Resolução n. 145/2004 sobre o Plano Nacional de Assistência Social. Aspectos metodo-
lógicos da entrevista do Serviço Social. A prática e a nova ética no serviço social. 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011). Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria n. 399/GM, de 
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria n. 154, de 
24/01/2008, e suas alterações). ODONTOLOGIA PREVENTIVA e SAÚDE BUCAL COLETIVA e CLÍNICA INTE-
GRAL: Formação e composição da saliva. Etiologia e comportamento da cárie dental. Filosofia de tratamento inte-
gral. Noções de microbiologia bucal, placa dental, saliva, dieta, higiene bucal. Quimioprofilaxia da cárie dentária. 
Risco de cárie e atividade cariogênica. Diagnóstico e prognóstico de cárie. Métodos e mecanismos de ação do 
flúor. Plano de tratamento integrado em odontologia. Biossegurança em odontologia. Processo saúde doença. 
Promoção e educação em saúde. Exercício ético e legal da odontologia no Brasil. PERIODONTIA: Epidemiologia 
da doença periodontal. Anatomia do periodonto. Patogenia da doença periodontal. Inter-relação peridontia e de-
mais áreas da odontologia. Cirurgia periodontal. ODONTOPEDIATRIA: Características da Infância à adolescência 
e suas dinâmicas de mudanças. Patologias e anomalias em Odontopediatria. Uso de antimicrobianos. Hábitos 
bucais. Morfologia da superfície oclusal. Trauma dental na dentição decídua. Controle da dor e tratamentos indi-
cados aos paciente odontopediátricos. Abordagens preventivas e clínicas em odontopediatria. Doenças bucais e 
manifestações orais sistêmicas. Tratamento não invasivo. ODONTOGERIATRIA: Processo de envelhecimento. 
Odontologia geriátrica. Aspectos psicológicos relacionados o idoso. Atenção de saúde ao idoso. DENTÍSTICA 
RESTAURADORA: Propriedades, indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e cimento 
ionômeros de vidro. Restaurações diretas em dentes anteriores fraturados. Noções de oclusão e procedimentos 
clínicos de tratamento das disfunções. Abordagem de dentes tratados endodonticamente. Sistemas adesivos 
odontológicos. Clareamento de dentes vitais e não vitais. PSICOLOGIA NA ODONTOLOGIA: Formação de vínculo 
no atendimento odontológico. Relação paciente-profissional. Controle do comportamento. Desenvolvimento hu-
mano. Dinâmica familiar. Conceitos de stress e sua relação com a saúde bucal. FARMACOLOGIA: Farmacologia 
aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas. Farmacologia geral. Princípios gerais do uso 
correto de fármacos para o 
tratamento da dor. Anestésicos locais. Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. ENDODONTIA: Métodos 
de diagnóstico. Materiais para a proteção do complexo dentino-pulpar. Tratamento conservador da polpa dentária. 
Traumatismos alvéolo-dentário. Doenças da polpa e periápice. Urgências em endodontia. EXODONTIA: Anatomia 
aplicada. Indicações e contra-indicações. Exames complementares. Assepsia e barreiras de proteção. Técnicas 
Operatórias. Pós-operatório em exodontia. PATOLOGIA BUCAL: Tumores benignos e malignos da cavidade bu-
cal, suas incidências, características clínicas, tratamento e prognóstico. Lesões cancerizáveis. Lesões císticas. 
Epidemiologia. Infecções bacterianas. Doenças fúngicas e protozoárias. Infecções virais. Patologia das glândulas 
salivares. Ética no trabalho. 
 

FARMACÊUTICO 

Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011). Pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão (Portaria n. 399/GM, de 
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de apoio à saúde da família (Portaria n. 154, de 
24/01/2008, e suas alterações). Legislação farmacêutica e ética farmacêutica. Assistência farmacêutica e políticas 
de saúde. Seleção de medicamentos, sistema de compras e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou al-
moxarifado. Portaria 344/98 (Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especi-
al). Farmacovigilância. Reações adversas. Interações medicamentosas. Farmacotécnica: classificação dos medi-
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camentos, formas farmacêuticas, vias de administração, conservação, dispensação, acondicionamento de medi-
camentos. Farmacologia e Farmacoterapia: medicamentos que atuam nos sistemas e aparelhos. Farmacocinética: 
princípios gerais e aplicações clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clínica. Descarte de Medicamentos. 
 

FISIOTERAPEUTA 

Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011). Pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão (Portaria n. 399/GM, de 
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de apoio à saúde da família (Portaria n. 154, de 
24/01/2008, e suas alterações). Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia preventiva: 
fundamentos e aplicações. Prevenção em saúde pública. Atuação preventiva em fisioterapia. Fisioterapia preven-
tiva em saúde do trabalho. Atenção básica à saúde. Fisioterapia na atenção básica. Educação popular em saúde. 
Avaliação cinesioterapêutica. Distúrbios neurológicos na infância. Reabilitação do hemiplégico. Equipe multidisci-
plinar e educação do paciente. Avaliação do paciente reumático - anamnese e exame físico. Tratamento das do-
enças reumáticas - medicina física e reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas 
públicas de atenção ao idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia 
do envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em ortope-
dia. Provas de função muscular. Saúde da família. A família e seu ciclo vital: O Adulto. Anatomia pulmonar e car-
díaca. Fisiologia pulmonar e cardíaca. Semiologia pulmonar e cardíaca: Manobras e recursos fisioterapêuticos. 
Reabilitação cardiorespiratória. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dos sistemas: musculoesquelético, neurológi-
co, respiratório, cardiovascular e uroginecológico. Fisiologia do esforço. Fisiopatologia da hanseníase. Clínica em: 
ortopedia, neurologia, pneumologia, cardiologia, uroginecologia e pediatria. Anamnese e exame físico-funcional. 
Recursos terapêuticos manuais. Recursos eletroterapêuticos. Cinesioterapia. Próteses e órteses. Fisioterapia apli-
cada em: ortopedia, neurologia, pneumologia, cardiologia, uroginecologia. Fisioterapia pneumofuncional. Terapia 
desobstrutiva. Terapia de expansão pulmonar. Reabilitação pulmonar. Espirometria. Fisioterapia respiratória em 
pediatria. Reabilitação do paciente amputado. Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia neuro-
funcional: desenvolvimento neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral. Estimulação psicomotora 
precoce. Fisioterapia nas doenças degenerativas: síndrome de Parkinson, esclerose múltipla e doença de Alzhei-
mer. Exercício terapêutico e atividade física na gestação. Fisioterapia na neuropatia diabética. 
 

Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 
2.488, de 21 de outubro de 2011). Pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão (Portaria n. 399/GM, de 
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de apoio à saúde da família (Portaria n. 154, de 
24/01/2008, e suas alterações). Nutrição e saúde pública: objetivos, possibilidades e perspectivas de ações. Políti-
cas públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Combate à Fome (Fome Zero - Bolsa Família/ 
Bolsa Alimentação): objetivos, ações. Instituições de controle e vigilância nutricional e epidemiológica: ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária): objetivos, ações com enfoque nutricional, SISVAN (Vigilância Alimentar 
e Nutricional): objetivos, ações. NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família): definição, objetivos, relação com a 
alimentação, nutrição e reabilitação nutricional e interação com a equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). 
Nutrição básica: conceitos, propriedades, nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, intera-
ção, biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos de vida: avaliação nutricional (critérios e métodos), 
necessidades nutricionais e suplementação - recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescen-
tes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suple-
mentação em patologias específicas: distúrbios do metabolismo, distúrbios do aparelho digestivo, cardiopatias, 
hepatopatias, distúrbios renais, distúrbios alimentares, deficiências nutricionais, doenças infecto contagiosas 
(HIV/Aids), oncologia. Desnutrição e obesidade, epidemiologia, causas, conseqüências, avaliação nutricional, tra-
tamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento materno e artificial. Educação alimentar e nutricional: objeti-
vos, possibilidades de ações, hábitos e guias alimentares regionais, elaboração de material educativo. Técnica 
dietética e noções de boas práticas. Código de Ética do Nutricionista. 
 

DESENHISTA 

Desenho geométrico: fundamentos de construções geométricas e suas aplicações. Geometria descritiva: noções 
gerais, o sistema de representação pelo processo das projeções ortogonais múltiplas. Conceitos fundamentais e 
tratamentos convencionais de representação gráfica. Normas de desenho técnico. Norma brasileira de desenho 

NUTRICIONISTA 
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técnico. Legendas, sinais convencionais. Formato de papel, dimensões e margens. O processo de representação 
em vistas ortogonais. Vistas auxiliares primárias e secundárias. Cortes e secções – dimensionamento dos dese-
nhos. Desenho não projetivo: fluxogramas, gráficos, diagramas. Desenho arquitetônico: plantas, cortes, elevações 
e detalhes. Representação de elementos topográficos. Escala e convenções. Desenho mecânico, desenho de 
estruturas, desenho hidráulico, desenho elétrico. Softwares: Auto Cad, Corel Draw, Cad 3D. Lei Federal n. 
6766/1979. Lei Federal n. 9785/1999 “Altera o Decreto-Lei n. 3.365/1941, e as Leis n. 6015/1973 e n. 6766/1979”. 
Lei Estadual n. 6063/1982 e suas alterações. Lei Complementar n. 749/2010 e suas alterações - “Dispõe sobre o 
código de parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Código de 
Zoneamento e Uso do Solo: Lei Complementar n. 751/2010 e suas alterações – “Dispõe sobre o código de zone-
amento, uso e ocupação do solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei 
Complementar n. 1.030/2015 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras 
providências”. Lei Complementar n. 748/2010 – “Dispõe sobre o Código do Sistema de Circulação de Blumenau e 
dá outras providências”. 
 

FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Código de Posturas de Blumenau. Lei Federal n. 6766/1979. Lei Federal n. 9785/1999. Lei Estadual n. 6063/1982 
e suas alterações. Lei Complementar n. 749/2010 e suas alterações- “Dispõe sobre o código de parcelamento do 
solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do 
Solo: Lei Complementar n. 751/2010 e suas alterações – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação 
do solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de edificações: Lei Complementar n. 
1.030/2015 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei 
Complementar n. 748/2010 – “Dispõe sobre o Código do Sistema de Circulação de Blumenau e dá outras provi-
dências”. Patrimônio Histórico: Lei Complementar n. 558/2005 – “Dispõe sobre o Programa de Proteção e Valori-
zação dos Bens do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural do Município, revoga a Lei Com-
plementar n. 79/1994, e dá outras providências”; Patrimônio Histórico: Lei Complementar n. 793/2011 - dispõe 
sobre a política de preservação de bens considerados como patrimônio cultural do Município de Blumenau. Lei 
Complementar n. 286/2000 – “Institui uso obrigatório de equipamentos nos prédios edificados no Município”. 
 

Blumenau, 06 de abril de 2016. 
 
 
 
 

RONALDO ROGÉRIO WAN-DALL 
Secretário Municipal de Administração 


