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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de 
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, 
intertextualidade e extratextualidade. 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, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação 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, ambiguidades. Fonologia: 
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do 
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades 
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, 
do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal (Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais; Da Organização do Estado; Da Organização dos Poderes). Estatuto dos 
Servidores do Município de Riqueza (SC). Lei Orgânica do Município de Riqueza (SC). 
 
- Enfermeiro Sobreaviso: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Enfermagem: 
conceito, objetivos, fundamentos, categorias e atribuições. Noções de anatomia e 
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fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Técnicas e procedimentos: 
aferição de altura e peso, lavagem das mãos, curativos, sondagem nasogástrica, 
nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Conhecimento sobre as principais 
doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, 
doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, 
malária, meningite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e 
outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Saúde da criança. Saúde da 
mulher. Saúde do Adulto. Saúde do idoso. Aleitamento materno. Enfermagem de Saúde 
Pública e Coletiva. Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e 
saúde pública e coletiva. Doenças de notificação compulsória. Calendário de vacinação. 
Noções de trabalho em equipe. Programa Saúde da Família (PSF). Código de ética 
profissional. Epidemiologia: coeficientes e indicadores de saúde mais utilizados. 
Administração em Enfermagem: instrumentos administrativos (manuais, regimentos, 
normas e rotinas do serviço de enfermagem). Estrutura organizacional e os serviços de 
enfermagem. Funções Administrativas (planejamento, organização, coordenação e 
controle). Conhecimentos básicos de informática. Atualidades profissionais. Atribuições do 
cargo. 
 
- Pedagogo(a) - CRAS: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da 
Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola, 
perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A 
educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A 
organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes 
curriculares para o ensino fundamental e educação infantil. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da 
aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do tempo e do espaço e a 
avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: 
relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática 
escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: 
conceito, correntes teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do 
processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. 
Diversidade. Alfabetização com letramento. Gêneros textuais, produção e reestruturação 
de textos, análise lingüística; Campos Numéricos – Números Naturais, Números 
Racionais; Campos Geométricos – Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de 
Medidas; Estatística; Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos, 
interpendências, saúde; Ciências humanas e sociais: tempo cronológico e histórico, 
temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, 
paisagem, localização, orientação, representação. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, 
Rosseau, Vygotsky, Wallon. Conhecimentos básicos de informática. Atualidades 
profissionais. Atribuições do cargo. 
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- Psicólogo(a) - CRAS: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à 
psicologia no contexto da saúde pública. Psicologia geral, experimental e do 
desenvolvimento. Práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população 
estudantil e à população em geral. Ação do psicólogo nas atividades de saúde pública. 
Orientação profissional. Teoria e técnicas psicoterápicas. Acompanhamento e tratamento 
à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares. Ações preventivas. Interpretação 
de sinais e sintomas. Medicação. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, e 
das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do Município, conhecimentos do 
conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
Psicologia Educacional. Teorias Psicológicas da Aprendizagem. Psicologia do 
Desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto 
Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia. 
Fundamentos teóricos dos processos grupais. Psicologia aplicada a Educação Especial. 
Sistemas de Psicologia: associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo. 
Psicologia da Gestalt. Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e Vigotsky. 
Caracterização e fundamentação da Psicologia Social. Código de Ética Profissional. 
Conhecimentos básicos de informática. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 
- Professor de Artes: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no 
Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no 
ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das 
Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto 
atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de 
música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. História da 
música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. 
Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da 
antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O 
Teatro como produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos 
formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. Contribuições de: 
Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e 
José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações aos dias 
atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, 
popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os 
elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da 
dança. Principais artistas plásticos da história. Conhecimentos básicos de informática. 
Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
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- Professor de Educação Física: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. 
A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e 
na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino 
fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão 
construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais 
de Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e 
transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados 
à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: 
atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, 
técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-
desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e 
Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos 
e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Conhecimentos 
básicos de informática. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 
- Professor de Educação Infantil: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
Processos de ensino-aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos 
científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e 
teoria da atividade. FUNDEB. Desenvolvimento da criança. Principais descobertas no 
estudo do desenvolvimento cognitivo e social da criança e as perspectivas teóricas que 
fundamentam suas interpretações. Psicologia Genética (Piaget). Teoria sócio-
construtivista (Vygotsky). A Psicogênese da escrita. Educação e Ludicidade. Pedagogia 
Libertadora (Paulo Freire). História da Educação. Teoria e Prática da Educação. 
Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva 
crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do 
trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica 
no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação 
básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação 
Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da Prática de Ensino: 
processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A 
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a 
interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. 
Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da 
aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na 
escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão interdisciplinar 
e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Distúrbios, transtornos e 
dificuldades de aprendizagem.  Tecnologias no contexto educacional. Construtivismo. 
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Noções de desenvolvimento infantil. Os jogos na educação infantil. A importância da 
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. 
Diversidade. Brinquedoteca. Behaviorismo. Gestalt. Psicanálise. Conhecimentos teóricos 
e práticos sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, aquisição da língua escrita. 
Aquisição dos conceitos matemáticos fundamentais. Aquisição das linguagens 
expressivas. Educação inclusiva. Formação de pessoal para a educação infantil. Técnicas 
de trabalho. Registros da avaliação na educação infantil. Processo de desenvolvimento e 
aprendizagem nos primeiros anos de vida. A importância do brincar. Organização do 
trabalho na educação infantil. Cuidar e educar - função indissociável na educação infantil. 
Consciência fonológica. Avaliação na Educação Infantil. Currículo na Educação Infantil. 
Relação família-escola. Rotina na Educação Infantil. Atividades, ações e serviços 
específicos em creche (saúde e higienização das crianças, incluindo alimentação e 
asseio). Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar 
Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl 
Rogers, Friedrich Froebel, Sigmund Freud, Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann, José 
Carlos Libâneo, B. F. Skinner, Miguel Arroyo. Conhecimentos básicos de informática. 
Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 
- Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais): 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
Processos de ensino-aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos 
científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e 
teoria da atividade. FUNDEB. Principais descobertas no estudo do desenvolvimento 
cognitivo e social da criança e as perspectivas teóricas que fundamentam suas 
interpretações. Psicologia Genética (Piaget). Teoria sócio-construtivista (Vygotsky). A 
Psicogênese da escrita. Educação e Ludicidade. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-
Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. 
Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: 
acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. 
Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da prática de ensino: processos e 
conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do 
tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências 
pedagógicas na prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Educação 
inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes 
teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-
aprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. Distúrbios, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. 
Diversidade. Alfabetização e letramento. Gêneros textuais, produção e reestruturação de 
textos, análise linguística; Campos Numéricos – Números Naturais, Números Racionais; 
Campos Geométricos – Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; 
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Estatística; Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos, 
interpendências, saúde; Ciências humanas e sociais: tempo cronológico e histórico, 
temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, 
paisagem, localização, orientação, representação. Bullying. Behaviorismo. Gestalt. 
Psicanálise. Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: 
apropriação inicial da leitura e da escrita. Ideia de representação, funções sociais da 
escrita. Elaboração de conceitos matemáticos. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, 
Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin 
Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Sigmund Freud, 
Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann, José Carlos Libâneo, B. F. Skinner, Miguel Arroyo. 
Conhecimentos básicos de informática. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 
- Professor de Língua Estrangeira - Inglês: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua 
estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna. O ensino de língua para a 
comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da leitura e 
escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua 
inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto. 
Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos 
verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares 
(Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso 
genitivo. Fonologia. Conhecimentos básicos de informática. Atualidades profissionais. 
Atribuições do cargo. 
 
 


