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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
ALFABETIZADO 

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. 
 

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). 
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Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/EMRPEGOS) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do 
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Assuntos 
relacionados a economia, história, ciências, geografia, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, 
do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Atualidades. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/empregos): 
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC). Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha do Progresso (SC). 
 
- Eletricista: 
Conceitos básicos em elétrica. Conhecimento teórico e prático em baixa tensão. Curto-
circuito. Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho 
utilizados nos serviços elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. 
Levantamento e quantificação de materiais. Manutenção corretiva em instalação elétrica. 
Circuitos Mono-fásicos, Bi-fásicos e Tri-fásicos. Principais materiais usados em 
instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas. Primeiros Socorros. Ética no trabalho. 
Comportamento e atitude no ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de 
acidentes e aspectos gerais de segurança individual e coletiva. Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). Higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Normas 
Regulamentadoras: NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR-18 
- Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. NR-35 - 
Trabalho em Altura. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 
- Mecânico de Máquina Pesada: 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de 
segurança e uso de equipamentos de proteção. Sistemas de alimentação. Arrefecimento. 
Ignição. Sistema elétrico. Sistema de direção. Sistema de freio. Explosão. Óleos e 
lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Peças de reposição. Sistemas de medidas 
utilizadas para as peças, roscas e parafusos. Bombas. Dosadores de produtos químicos. 
Principais componentes e suas funções. Manutenção preventiva. Mecânica em geral. 
Manutenção em caminhões, tratores, pá-carregadeiras e outros. Conhecimentos básicos 
da função. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais. 
 
- Motorista Escolar: 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de 
Trânsito. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o 
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trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, 
combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio e embreagem, direção, 
suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos obrigatórios. 
Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. 
Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
- Motorista de Veículos Leves: 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de 
Trânsito. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o 
trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, 
combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio e embreagem, direção, 
suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos obrigatórios. 
Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. 
Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
- Operador de Rolo Compactador: 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de 
Trânsito. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o 
trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas Perigosas. Mecânica básica: painel de 
instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio e 
embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza da máquina. Direção econômica. Segurança. 
Simbologia. Conhecimento da máquina (rolo compactador). Telefones de emergência. 
Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
- Assistente Administrativo: 
Constituição Federal. 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 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. 
 
- Agente Comunitário de Saúde: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 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 nº 8.142/1990 



 

Página 4 de 4 
 
 
 
 

- 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. Portaria GM nº 648/2006 – Revisão das Diretrizes e 
Normas para a Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 
2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas Nacionais de Informação 
(SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância sanitária, 
epidemiológica e ambiental). Política Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico 
de Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças 
transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O Agente 
comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes, DST/AIDS. Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, Meningite. Conceito, 
noções e controle de surtos, endemia, epidemia e pandemia. Atenção a saúde da mulher, 
da criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de 
biossegurança. Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do emprego. Atualidades 
Profissionais. 
 
- Professor Ensino Fundamental de Língua Estrangeira – Espanhol: 
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. Interpretação de textos e palavras em 
espanhol. Aprendizagem: leitura e escrita. Didática: métodos, técnicas, livro didático, 
recursos e material didático. Processo Ensino-Aprendizagem: avaliação, recuperação. 
Planejamento de Aula: habilidade - objetivos à avaliação. Métodos e processos no ensino 
da leitura. Instrumentos e atividades pedagógicas. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Metodologia do ensino da 
Língua Estrangeira. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 


