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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
ENSINO FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, 
vírgula, acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, 
g, j. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, 
substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, encontros 
consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 
Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
frações. Operações com números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. 
Números primos. Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, 
grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. 
Porcentagem. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

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. 
 
Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
números naturais e números racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, 
mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise 
Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Números 



 

Página 2 de 5 
 
 
 

complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. 
Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. 
Juros simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. 
Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média 
aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, volume e ângulo. 
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. 
 

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. 
 
Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
números naturais, números racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. 
Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Funções 
exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. 
Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. 
Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. 
Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros simples e composto. Razão e 
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, 
metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: 
Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. 
Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
Monetário Brasileiro. Equações logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Derivada. 
Trigonometria. 
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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 Santa Terezinha do 
Progresso (SC). Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha do Progresso (SC). 

 
- Auxiliar de Serviços Gerais: 
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes 
às atividades a serem desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Produtos de 
limpeza e sua utilização. Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos 
sanitários, azulejos, entre outros. Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, 
laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. Relacionamento humano no 
trabalho. Noções básicas de qualidade e produtividade. Atendimento ao público. Noções 
de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Coleta 
e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções 
básicas de segurança no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo. Noções 
de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. Conhecimentos básicos de informática. 
Noções básicas de operação de máquinas copiadores, encadernadoras, grampeadoras e 
outros equipamentos. Uso e conservação de eletrodomésticos e eletrônicos. Primeiros 
socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras. Trabalhos de cozinha. Preparo de café.  
Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atribuições do cargo.  

 
- Técnico Legislativo: 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. Lei n° 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 10.520/2002 - 
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. Lei Complementar nº 
123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
altera dispositivos das Leis no8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, 
de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 
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de 5 de outubro de 1999. Organização político-administrativa brasileira. Administração 
Pública. Administração Pública Municipal. Princípios e Poderes da Administração Pública. 
Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Atos 
Administrativos. Processo e procedimento administrativo. Poder Legislativo: Organização 
e Atribuições. Competência Legislativa. Processo e Procedimento Legislativo. Normas 
Orientadoras do Processo Legislativo. Tramitação Legislativa. Sanção, Veto, 
Promulgação, Publicação, Vigência e Vacância. Técnica Legislativa. Atos Normativos: 
conceitos básicos. Ética Profissional. Sistema de Planejamento Integrado: Plano 
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – 
LOA. Orçamento Público: classificação das receitas e despesas orçamentárias conforme 
legislação vigente. Execução orçamentária: fases da receita e da despesa. Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Vereadores e alterações posteriores. Plano de Cargos e 
Salários dos Servidores da Câmara Municipal e alterações posteriores. Documentos 
Oficiais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, 
ordem de serviço, exposição de motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. 
Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Conhecimentos básicos de 
informática. Atribuições do cargo. 
 
- Contador: 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. Lei n° 4.320/1964 - 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. RIR/2019 – 
Regulamento de Imposto de renda (Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018).  Lei 
Complementar 116/03 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.  Lei n° 
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 
10.520/2002 - 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. 
Código Tributário Nacional.  Direito Tributário.  Constituição Federal.  Direito 
Administrativo. Contabilidade Pública: Normas brasileiras de contabilidade aplicada ao 
setor público – NBCs. Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação, Patrimônio e 
Sistemas Contábeis, Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil, 
Transações no Setor Público, Registro Contábil, Demonstrações Contábeis, Consolidação 
das Demonstrações Contábeis, Controle Interno, Depreciação, Amortização e Exaustão, 
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, Sistema de 
Informação de Custos do Setor Público. Regimes contábeis. Plano de Contas (União, 
Estados e Municípios): estrutura, contas, critérios de classificação das contas e 
mecanismos de débito e crédito. Classificação e Estágios da Receita e Despesas 
Públicas. Dívida Ativa. Regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos). Restos a 
Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Dívida Pública. Créditos adicionais. 
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Descentralização de Créditos. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. 
 


