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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e 
coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. 
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, 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. Novo acordo ortográfico. 
 

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. 
 

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 Arvoredo (SC). Lei Orgânica do Município de Arvoredo 
(SC). 
 
- Auxiliar de Creche: 
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 infantil e saúde. Cuidados 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE AARRVVOORREEDDOO  

PROCE  
 

 

 
Rua do Comércio, 183 – centro – fone/fax (49) 3356-3000 – e-mail: prefeitura@arvoredo.sc.gov.br – 89778-000 – Arvoredo – SC. 

2

 

essenciais: higiene da criança (banho, dentes e trocas de fraldas). Educação Alimentar. 
Rotinas de atendimento à criança (proteção, sono, repouso e banho de sol). Instituição de 
educação infantil, tríade: comunidade, educadores e família. Cuidados com bebês e 
crianças na creche. Documentos Oficiais (requerimento, atestado, declaração, ata, ofício, 
exposição de motivos, parecer, carta, etc). Formas de tratamento. A imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de prevenção de acidentes de trabalho 
e incêndio. Conhecimentos básicos de higiene no ambiente de trabalho, conservação, 
limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Conhecimentos básicos de 
informática. Atribuições do cargo. 
 
- Enfermeiro(a): 
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 
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. 
 
 


