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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I – Conteúdo para as questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais para os cargos de Professor, Farmacêutico e Psicólogo.  

 

a) Língua Portuguesa: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual 

de palavras e expressões, interpretação de textos, noções de fonética, acentuação gráfica, 

ortografia, semântica, sintaxe, colocação pronominal, pontuação, estrutura das palavras, 

estilística. Domínio da norma do português contemporâneo sob os seguintes aspectos: clareza, 

coesão e coerência textual, estruturação da frase e períodos complexos. 

 

b) Matemática: noções de matemática financeira, juros simples e juros compostos, geometria, 

progressão geométrica, progressão aritmética, análise combinatória, probabilidade, operações 

fundamentais (números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, sistema de medidas 

(decimais e não decimais), regra de três, porcentagem, equações de primeiro e segundo grau, 

raciocínio lógico.  

 

c) Conhecimentos gerais: Políticas públicas; Legislação pública; Legislação do servidor 

público; Composição, atuação e responsabilidades dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Legislação: a) Constituição Federal; b) Constituição Estadual – SC; c) Lei Orgânica 

do Município de Arroio Trinta; d) Lei de responsabilidade fiscal; Tópicos atuais, relevantes e 

amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, 

educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. Fundamentos históricos e geográficos do 

mundo, país, estado e município, tais como: a) Aspectos históricos e geográficos do município; 

b) O espaço mundial contemporâneo: países centrais e regiões periféricas; recentes mudanças 

no mundo atual; conflitos étnico-sociais; globalização; relações internacionais; c) Formação 

econômico-social e espacial: dinâmica e estrutura da população; indicadores socioeconômicos; 

atividades econômicas rurais e urbanas; complexos regionais; problemas sociais; d) 

Desenvolvimento sustentável: problemas ambientais; ação governamental e da sociedade; e) 

Atualidades envolvendo questões sobre meio ambiente, segurança, campanhas preventivas e 
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educativas, tecnologia, ecologia, política, economia, arte e cultura; f) Atualidades relativas ao 

País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Arroio Trinta. 

 

II – Conteúdo para as questões de Língua Portuguesa e Matemática para o cargo de 

Auxiliar Operacional I (Gari): 

Português e Matemática (Conhecimentos básicos): 

 Números, Operações e Formas; Contar e Medir;  

 Sistema de Numeração Decimal;  

 Possibilidades e raciocínio combinatório por meio de problemas; 

 Medidas, Tamanhos, Contagens e distâncias; 

 Interpretação de textos; a intenção textual; o sentido lógico e o sentido simbólico das 

palavras; graus de compreensão dos textos. 

III – Conteúdo sugerido para as questões de Conhecimentos Específicos.  

a) Professor (Pedagogo) 

 Concepções de Educação e Escola;  

 A concepção de Educação, escola e do cuidar na Educação Infantil;  

 Teorias do conhecimento, do desenvolvimento e da aprendizagem em suas diferentes 

abordagens e concepções pedagógico-metodológicas; 

 Tendências educacionais na sala de aula: planejamento, currículo, regimento, 

metodologias, projetos e avaliação; 

 Projeto Político-pedagógico; 

 A unidade educacional como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento 

profissional voltado para a qualificação da ação docente; 

 Interdisciplinaridade e temas transversais;  

 Função Social da Escola e o compromisso social do educador; 

 O ser educador: a pessoa do professor no processo de ensinar e de aprender;  

 Gestão Democrática;  

 A diversidade como princípio para a formação de valores democráticos; 

 Educação inclusiva;  

 Alfabetização e Letramento: o desenvolvimento da competência leitora e os saberes 

escolares nas diversas áreas de conhecimento; 

 Fases cognitivas; 

 Noções da História da Educação; 

 Proposta Curricular de Santa Catarina e PCNs; 

 Legislação sobre Inclusão do Estado de Santa Catarina e Nacional. 
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b)  Professor de Inglês 

 Fundamentos teóricos do processo de ensino - aprendizagem da Língua Inglesa e 

principais abordagens metodológicas; 

 Compreensão, interpretação e produção de textos: Estratégias de leitura, tipologia, 

estrutura e organização textual.  

 Coerência e coesão: Principais elementos e relações da estrutura linguística do Inglês 

(morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário); 

 O ensino de Línguas para comunicação; 

 Dimensões comunicativas no Ensino de Inglês.   

 Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna. 

 Interculturalidade e Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa; 

 Ensino da Língua Inglesa: Concepções sobre o ensino - aprendizagem da Língua 

Inglesa;  

 Tendências pedagógicas: Métodos e abordagens de ensino;  

 O processo de ensinar e aprender uma língua estrangeira; 

 O papel da Língua Inglesa no currículo. 

c)  Farmacêutico 

 Atribuições relativas à função; 

 Políticas públicas de saúde e a ação/contribuição do farmacêutico; 

 Política de assistência farmacêutica;  

 Farmácia básica;  

 Assistência Farmacêutica: Organização dos serviços; seleção, programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição de medicamentos; 

 Medicamentos especiais; 

 Desenvolvimento de novos fármacos, Farmacocinética (absorção, vias de 

administração, biodisponibilidade, distribuição, biotransformação e excreção) 

Farmacodinâmica (Interação drogareceptor e transdução do sinal farmacológico, 

interações medicamentosas, reações diversas; 

 Química Farmacêutica: Conceito; aspectos fundamentais dos medicamentos; 

classificação dos fármacos; nomenclatura dos fármacos; associações medicamentosas; 

seleção estadual de medicamentos essenciais; 

 Produtos naturais: fitoterápicos; farmácia viva; 

 Agentes Quimioterápicos: introdução; agentes antiprotozoários; agentes antisépticos, 

antifúngicos e antibacterianos; tuberculostáticos e hansenostáticos (incluindo esquemas 

de tratamento determinados pelo Ministério da Saúde);  

 Legislação Vigilância Sanitária: ANVISA – Portaria SVS/MS nº 344/98; Portaria 395/94 

sobre lixo hospitalar. - Legislação Farmacêutica - Código de Ética farmacêutica. 
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d)  Psicólogo 

 Atribuições específicas ao cargo. 

 Código de ética do Profissional da Psicologia: Ética Profissional, Postura profissional, 

Sigilo profissional, Responsabilidade social e ambiental...; 

 Psicologia Social Comunitária e SUAS/CRAS: um diálogo necessário; 

 Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;  

 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990;  

 Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;  

 Política Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso;  

 Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989;  

 Psicologia geral: ciência, senso comum, áreas do conhecimento, história; 

 Psicologia Institucional e processos grupais; 

 Psicologia Social; 

 Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria 

comportamental; 

 Psicodrama: Teoria e técnicas; 

 Terapias e os fundamentos da psicoterapia; 

 Psicologia da saúde: ação e papel do psicólogo; 

 Princípios gerais da psicossomática; 

 O trabalho da psicologia na saúde publica;  

 Saúde mental na atualidade; 

 Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais; 

 Avaliação Psicológica: métodos e técnicas; 

 Psicologia das relações de gênero e sexualidade humana; 

 Atuação da Psicologia na administração de políticas pública. 

e)  Auxiliar Operacional I (Gari) 

 Atribuições específicas ao cargo; 

 Segurança no trabalho; 

 Questões ambientais; 

 Equipamentos e matérias adequados à função; 

 Relacionamento interpessoal no trabalho e comunidade em geral.   

 

 


