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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. Estatuto dos Servidores do Município de Nova Itaberaba (SC). Lei 
Orgânica do Município de Nova Itaberaba (SC). 
 
- Fiscal de Tributos e Obras: 
Código Tributário Municipal. Código de Postura Municipal. Código de Edificações e 
Zoneamento Municipal. Lei n.º 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). Lei n.º 4.320/64 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal). Lei Complementar n.º 101/00 (Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
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providências). Lei n.º 5.172/66 (Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios). Direito 
Tributário: Legislação Tributária; Obrigação Tributária; Crédito Tributário; Exclusão do 
Crédito Tributário; Garantias e Privilégios do Crédito Tributário; Administração Tributária; 
Processo Administrativo; Execução Fiscal; Impostos. Constituição Federal de 1988. 
Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição de 1988; Direitos e 
Garantias Fundamentais; Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; 
Ordem Social; Nacionalidade; Direitos Políticos; Partidos Políticos; Organização do 
Estado; Organização dos Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário; Tributação e 
Orçamento; Ordem Econômica e Financeira. Direito Administrativo: Princípios da 
Administração Pública; Entidades e Órgão Públicos; Agentes Públicos; Improbidade 
Administrativa; Administração Direta e Indireta; Poderes Administrativos; Controle da 
Administração; Atos Administrativos; Processo Administrativo; Licitações; Contratos 
Administrativos; Serviços Públicos; Bens Públicos; Intervenção do Estado na Propriedade; 
Responsabilidade Civil do Estado; Servidores Públicos; Do Mandado de Segurança e 
Outras Ações; Administração Orçamentária (A Lei de Responsabilidade Fiscal). Noções 
básicas de informática. Atribuições do cargo. 
 
- Médico Veterinário: 
Processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria 
clínica. Clínica dos aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino 
e masculino e pele. Síndrome convulsiva. Toxicoses. Choque. Queimaduras. 
Traumatismos. Interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, 
pesquisa de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transaminases e fosfatases. 
Microbiologia. Função hepática. Função tireóide. Função renal, eletrólitos e equilíbrio 
ácido-básico. Técnica de necropsia dos caninos, felinos e aves. Colheita de material. 
Exames “post-mortem”. Aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: 
vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias. Aparelho respiratório. Aparelho urinário. 
Aparelho circulatório. Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias de Interesse Sanitário: 
etiologia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico e profilaxia das principais 
enfermidades dos animais domésticos. Principais zoonoses de importância em Saúde 
Pública: etiologia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia. Agentes de Toxinfecções 
Alimentares: aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas 
ou transmitidas por alimentos. Definições: contaminação, taxa de incidência, quarentena, 
período de incubação, desinfecção, infecção, desinfestação, infestação, endemia, 
imunidade, fonte de infecção, patogenicidade, hospedeiro, período de transmissibilidade, 
taxa de mortalidade, zoonoses. Legislação Sanitária. Anatomia do Aparelho Reprodutivo 
da fêmea bovina. Reprodução animal: bovinocultura. Sistema de inseminação artificial: 
Tradicional (I.A.) e por Tempo Fixo (I.A.T.F.). Métodos de detecção das fêmeas em cio. 
Preparativos e técnicas para coleta do sêmen. Noções sobre as instalações e 
equipamentos para prática da inseminação em bovinos. Momento favorável para 
inseminação. Rufião: tipos, preparo e uso. Código de Ética Profissional. 
 
 


