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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
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. Estatuto dos Servidores do Município de São Carlos (SC). 
Lei Orgânica do Município de São Carlos (SC). 
 
- Instrutor de Artesanato – Habilitado/Não Habilitado: 
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. Conhecimento e 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao artesanato em fios (bordado, tricô, 
crochê, etc). Artesanato em tecido e patchwork. Matéria prima (linha, tecido e 
aviamentos). Documentos Oficiais (requerimento, atestado, declaração, ata, 
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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. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Dança (Ballet) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 dança. 
Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas 
selecionadas, jogos, etc), composição coreográfica a partir das diversas fontes 
culturais. Elementos de tecnologia que apóiam o fazer da dança. Estilos, escolas, 
tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção. 
Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. Ballet: história, tipos, 
ritmos, curiosidades. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Dança (Tradicionalista Gaúcha) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 dança. 
Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas 
selecionadas, jogos, etc), composição coreográfica a partir das diversas fontes 
culturais. Elementos de tecnologia que apóiam o fazer da dança. Estilos, escolas, 
tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção. 
Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. Dança tradicionalista 
gauchesca: história, tipos, ritmos, curiosidades. Conhecimentos básicos de 
informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Acordeom) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, diatônico e cromático. 
Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. 
Enarmônica. Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo 
das quartas e das quintas. Acordes: maiores, menores, aumentados e diminutos, 
inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimento do instrumento. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Canto Coral) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
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ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, diatônico e cromático. 
Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. 
Enarmônica. Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo 
das quartas e das quintas. Acordes: maiores, menores, aumentados e diminutos, 
inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimentos de canto coral: teoria, técnica 
vocal, respiração, afinação, solfejo, etc). Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Percussão) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimento do instrumento. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Piano) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, diatônico e cromático. 
Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. 
Enarmônica. Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo 
das quartas e das quintas. Acordes: maiores, menores, aumentados e diminutos, 
inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimento do instrumento. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Sopros) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
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ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, diatônico e cromático. 
Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. 
Enarmônica. Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo 
das quartas e das quintas. Acordes: maiores, menores, aumentados e diminutos, 
inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimento do instrumento. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Instrutor de Música (Violão) – Habilitado/Não Habilitado: 
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 música. O 
ensino da música na prática escolar. Noções básicas da notação musical e suas 
terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, 
alternado, e correspondente. Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e 
de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, diatônico e cromático. 
Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. 
Enarmônica. Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo 
das quartas e das quintas. Acordes: maiores, menores, aumentados e diminutos, 
inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e quiáltera. 
Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de 
expressão. Sinais de repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções 
de harmonia e instrumentação. Conhecimento do instrumento. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. 
 
 


