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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Comum a todos os cargos

LÍNGUA PORTUGUESA

Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Leitura e interpretação de textos:
compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor,
argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto.
Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia.
Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação
das palavras. Classes de palavras: identificação, classificação, emprego e sentido que
exprimem. Sintaxe da oração: período simples (termos fundamentais e acessórios da
oração, tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal. Crase.
Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação vocabular; denotação e
conotação, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, polissemia e ambiguidade.
Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Coesão e coerência: elementos coesivos.
Variação linguística e adequação ao contexto. As diferentes vozes presentes no texto:
discurso direto, indireto e indireto livre.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações.
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Juros
compostos Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema
métrico nacional. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais.
Equações e sistemas de equações. Problemas. Funções. Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
História do município de Iraceminha: colonização, espaço geográfico, população, relevo,
hidrografia, vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos
municipais. Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias
formadoras, espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do
Estado, acontecimentos históricos, história do Brasil e atualidades – questões sobre fatos
políticos, econômicos e sociais ocorridos em 2018 e 2019. Atualidades – acontecimentos atuais
ocorridos no estado, pais e mundo. Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar 85/2018, Lei
Complementar 87/2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, BNCC,
psicologia da educação, concepções da educação infantil, letramento, concepções e leis da
educação especial, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, currículo, Projeto Político
Pedagógico e demais autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget, Cipriano Carlos Luckesi.
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