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ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
- 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 Gerais: 
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 

 
- Secretária(o): 
Constituição Federal. Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Bom 
Jesus do Oeste (SC). Lei Orgânica do Município de Bom Jesus do Oeste (SC). Lei nº 
8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 
10.520/02 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). 
Administração Pública. Documentos Oficiais (requerimento, certidão, atestado, 
declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, exposição de motivos, 
portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Relacionamento humano no trabalho. 
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Processos administrativos: 
formação, autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e 
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almoxarifado. Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal. Finalidades 
dos órgãos. Qualidade no atendimento ao público. A imagem da instituição, a imagem 
profissional, sigilo e postura. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 


