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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

Notícias nacionais e internacionais veiculadas nos seguintes meios de comunicação: Revistas: Veja, 

Época. Jornais: Jornal de Santa Catarina, A Notícia, Diário Catarinense, Jornal Nacional. Internet: 

site das revistas e dos jornais citados anteriormente e de atualidades. Informática básica. Noções de 

Internet e correio eletrônico. História do Município de Bom Retiro, www.bomretiro.sc.gov.br, 

História do Brasil e História de Santa Catarina. 

 

 

PORTUGUÊS - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

Emprego da Estrutura, formação e classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe 

da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. 

Significação literal e contextual de vocábulos. Análise sintática: sujeito, termos ligados ao nome e 

termos ligados ao verbo. Redação oficial: formas de tratamento, tipos de discursos e correspondência 

oficial.  

 

 

MATEMÁTICA - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Números: naturais, inteiros, racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 

e radiciação. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. Números 

fracionários e números decimais, dízimas periódicas. Média aritmética simples e ponderada. 

Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e inequações 

de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Razão e proporção; 

Regra de três simples e composta. Porcentagem; Juros. Probabilidade. Equações do 2º grau. Juros 

simples e compostos. Moeda, câmbio, títulos e valores. 

 

 

PORTUGUÊS - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Fonética: Ortografia, pontuação, acentuação gráfica e crase. Morfologia: classes de palavras. 

Sintaxe: concordância verbal e nominal. Sintaxe (análise sintática, funções sintáticas, termos da 

http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br/


oração: essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações subordinadas 

substantivas, adjetivas e adverbiais. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas. Sentido 

denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

 

MATEMÁTICA - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: 

caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Composição de 

funções. Função inversa. Médias aritméticas e geométricas.  Regra de três simples e composta. Juros 

e porcentagem. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor 

Comum. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas. Média aritmética simples e 

ponderada. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e 

inequações de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Razão e 

proporção; Regra de três simples e composta. Porcentagem; Juros. Probabilidade. Equações do 2º 

grau. Juros simples e compostos. Moeda, câmbio, títulos e valores. 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

(01) Médico Veterinário  

1. Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações, 

profilaxia geral e prevenção. 2. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, 

projetos de saúde animal e saúde pública. 3. Educação Sanitária. 4. Tecnologia e Inspeção de 

Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, manipulação e armazenamento de 

produtos de origem animal. 5. Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com vistas de 

instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. 6. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, 

alimentação e produção animal. 7. Lei Nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 e suas posteriores 

alterações, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos 

Federal e Regionais de Medicina Veterinária.  

 

(02) Farmacêutico / Bioquímico 

 1 Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. 1.1 Coleta, 

transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. 1.2 Controle de 

qualidade e estatística. 1.3 Biossegurança. 1.4 Automação. 1.5 Princípios básicos de química clínica: 

cálculos e reagentes. 1.6 Desinfecção e esterilização. 2 Métodos diagnósticos em imunologia clínica. 

2.1 Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose, rubéola) e das 

hepatites virais (marcadores de hepatites). 2.2 Hormônios. 2.3 Diagnóstico laboratorial de HIV. 2.4 

Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. 3 Bioquímica. 3.1 Métodos bioquímicos de 

diagnóstico, dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. 3.2 Avaliação laboratorial de funções 

renais, hepáticas, endócrinas e cardiovasculares. 3.3 Testes de tolerância a glicose. 3.4 Automação 

em bioquímica. 4 Hematologia. 4.1 Formação do sangue: características morfológicas e funcionais 

das séries hematológicas. 4.2 Diagnóstico laboratorial das anemias. 4.3 Fatores de coagulação. 4.4 

Coagulograma. 4.5 Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. 4.6 

Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recém-nato). 5 Urinálise. 5.1 

Componentes normais e anormais de urinas. 5.2 Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. 5.3 

Exame químico, densidade, estudo e morfologia das hemácias. 6 Microbiologia. 6.1 Métodos de 

colorações: meios de cultura para isolamentos de micro-organismos, meios de transporte para 



cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais biológicos, provas bioquímicas para 

identificação de micro-organismos, culturas qualitativas e quantitativas, mecanismos de ação de 

antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos antimicrobianos, 

diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. 7 Parasitologia. 7.1 Diagnóstico de 

helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo dos protozoários, ciclo 

evolutivo dos helmintos, métodos específicos para diagnóstico de parasitoses. 8 Vigilância sanitária 

das tecnologias de beleza, limpeza e higiene. 9 Farmacovigilância: vigilância sanitária de 

medicamentos e outros insumos farmacêuticos. 10 Política de assistência farmacêutica no Brasil. 

 

 (03) Psicólogo  

1. Principais correntes da Psicologia. 2. Psicologia Social: raízes da psicologia social moderna, 

discussões teórico-metodológicas contemporâneas, psicologia social e estudos culturais. 3. 

Identidades e subjetividades. 4. Grupos: o que são, transversalidade em grupos, processo de 

socialização e processo grupal. 5. Psicologia Organizacional e Psicologia do Trabalho: definição, 

histórico, áreas de atuação, função dos psicólogos nas organizações, clima organizacional, a 

organização como fenômeno psicossocial, qualidade de vida e saúde mental no trabalho. 6. 

Psicologia do Desenvolvimento: teorias principais. 7. Psicologia Institucional. 8. Psicologia e 

políticas públicas. 9. Psicologia e juventude/adolescência. 10. Psicologia Social e saúde. 11. Relação 

da patologia orgânica e aspectos emocionais (psicossomática). 12. Teorias e técnicas psicoterápicas e 

teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta 

e velhice). 13. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). 14. 

Modelos de psicoterapia. 15. Aplicações clínicas das psicoterapias. 16. Avaliação, métodos e 

técnicas psicoterápicas. 17. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. 18. Conhecimentos gerais e 

específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. 19. 

Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. 20. A 

equipe multiprofissional na assistência do paciente. 21. Reações emocionais frente ao adoecer 

(diagnóstico e defesas). 22. Código de Ética do Psicólogo.  

 

(04) Professor de Educação Infantil  

A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 

infantil. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na 

educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o 

movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na 

creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de 

educação infantil. Família e instituição. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. 

Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes Curriculares e de qualidade para Educação 

Infantil. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções de informática básica 

escolar.  

 

(05) Professor de Educação Física  

Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; 

Socorros de urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação 

Básica: significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na 

escola; Educação Física escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 

Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação 

didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Concepções de Educação e Escola; 

Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do 



educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da 

educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e 

qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance 

humana; Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Vol. Educação Física. Noções de informática básica escolar.  

 

(06 e 07) Professor de Artes  

A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A 

Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; 

Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, 

teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação 

Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo 

nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e 

sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros 

Curriculares Nacionais Vol. Artes. Noções de informática básica escolar. 

 

 (08) Professor de Ensino Fundamental  

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Sistema de escrita alfabético ortográfica: 

compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de 

textos escritos, desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, 

letramento; A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, 

brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de 

alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, 

fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação 

entre ser humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, 

geométricos e tratamento da informação. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as 

diferentes dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos 

Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e 

seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do 

conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino 

Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Noções de informática básica escolar.  

 

(09) Professor de Ensino Infantil  

A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 

infantil. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na 

educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o 

movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na 

creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de 

educação infantil. Família e instituição. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. 

Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes Curriculares e de qualidade para Educação 

Infantil. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções de informática básica 

escolar. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, 

direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. 

Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no 

Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, 

História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais.  

 



(10) Assistente Administrativo  

1) Administração pública. 2) Poderes Administrativos. 3) Atos Administrativos. 4) Licitações. 5) 

Contratos Administrativos. 6) Serviços Públicos. 7) Servidores Públicos. 8) Controle da 

Administração. 9) Correspondência Oficial. 10) Redação Oficial. 11) Formas De Tratamento. 12) 

Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais. 13) 

Modelos e/ou Documentos utilizados. 14) Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de 

segurança e higiene do trabalho. 15) Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão ser 

usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Constituição da 

República Federativa do Brasil. Lei Complementar nº 101/2000. Lei nº 8.429/1992. Lei n° 

8.666/1993. Lei nº 10.520/2002. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática básica, 

relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. 

 

 (11) Técnico em Contabilidade  

1. Orçamento Público: Visão geral do processo de alocação de recursos no Brasil. Evolução histórica 

do orçamento e sua correlação com o planejamento e os modelos de administração pública. 

Princípios orçamentários. Classificação do orçamento: orçamento tradicional, orçamento-programa e 

orçamento base zero; características do orçamento tradicional, do orçamento base-zero e do 

orçamento-programa; Tipos de orçamento, princípios orçamentários e aspectos do orçamento. 

Conteúdo e forma dos instrumentos orçamentários. O processo de elaboração da proposta 

orçamentária. Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos orçamentários e 

adicionais, remanejamento, transposições e transferências, endividamento e operações de crédito, 

reserva de contingência e passivos contingentes. Conta Única do Tesouro Nacional: conceito e 

previsão legal. Execução do orçamento-programa: programação financeira de desembolso e ciclo 

orçamentário; programação e controle de recursos orçamentários e financeiros; empenho, liquidação 

e pagamento da despesa; controle e pagamento de Restos e Pagar e de Despesas de Exercícios 

Anteriores. Receitas públicas: definição, classificação, classificação legal e estágios da receita; 

registros contábeis da previsão e arrecadação de Receitas Orçamentárias. Registro de Receitas Extra-

orçamentárias. Despesas públicas: definição, geração de despesas e sua continuidade, classificação, 

classificação legal e estágios da despesa. Licitações: lei n° 8.666/93 e suas alterações. Despesas não 

submetidas ao processo normal de realização: conceitos, adiantamentos e suprimento de fundos. O 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual: prazos e 

competências para elaboração, aprovação e execução. Tópicos da lei de Responsabilidade Fiscal - 

(LC nº 101/2000) - princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário, regra 

de ouro, limites para despesa de pessoal; limites para a dívida pública e mecanismos de transparência 

fiscal. Créditos Adicionais: finalidades, espécies, abertura, fontes de recursos para cobertura; 

registros contábeis. 2. Contabilidade Pública: Conceito, divisão e campo de aplicação. Gestão 

organizacional da Contabilidade Pública no Brasil. Papeis da Secretaria do Tesouro Nacional- STN e 

dos Órgãos Setoriais de Contabilidade (lei nº 10.180/2001). Estrutura da contabilidade pública: 

estrutura do plano de contas e tabela de eventos, natureza das contas patrimoniais, natureza das 

contas de resultado modelo do plano de contas e codificação do plano de contas, sistemas de contas 

(orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação). Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI): conceito, objetivos, histórico, visão geral do sistema e macrofunções. 

Escrituração contábil no setor público: registro das principais operações típicas. Patrimônio na 

administração pública. Variações patrimoniais: interferências, mutações, superveniências e 

insubsistências patrimoniais. Inventário: material permanente e de consumo. Dívida Ativa: inscrição, 

cobrança e baixas. Restos a pagar: inscrição, condições gerais, pagamentos, cancelamentos e relação 

dos restos a pagar com a dívida pública. Dívida pública: classificação, escrituração da constituição, 

ajustamento e resgate da dívida pública. Registro contábil das operações de crédito e respectivos 

resgates. Demonstrações contábeis e Levantamento de Contas: Balancetes, características, conteúdo 

e forma; Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais 

de acordo com a lei nº 4.320/64; Análise dos balanços públicos. Prestação de contas e Tomada de 



contas: responsáveis, processos, tipos, prazos e tomada de contas especial. Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBC T 16 ou NBCT SP. Procedimentos contábeis 

patrimoniais aplicadas ao Setor Público. Demonstrações contábeis aplicadas ao Setor Público. Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público 2015 (PCASP/2015). Noções de Informática básica, 

relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. 


