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INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES  

MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL (ISSEM) 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2019 

 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Corrigido pelas Erratas 01 e 02. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

PORTUGUÊS (para todos os cargos) 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. 

Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, 

numeral, preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. 

Concordância nominal e verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. 

Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. 

Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 

 

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL, FEDERAL E MUNICIPAL (para todos os cargos) 

Constitucional. Dos direitos e garantias individuais. Da declaração e seus fundamentos. 

Os direitos individuais como limitação ao poder do Estado. Princípios da isonomia e da 

legalidade. Irretroatividade da lei. Liberdades públicas. Tripartição de poderes na 

Constituição brasileira. Poder, função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções 

estatais. Poder Legislativo. Espécies normativas. Poder Executivo. Competências. 

Prefeito. Atribuições. Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos 

agentes políticos. Legalidade e poder regulamentar. O servidor público e a Constituição. 

Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta 

ética no exercício da função pública. Administração Pública. Princípios. Administração 

direta e indireta. Leis Federais: n.º 8.429/1992 (improbidade administrativa), n.º 12.527/2011 

(acesso a informações de órgãos públicos) e n.º 13.726/2008 2018 (desburocratização). Leis 

do Município de Jaraguá do Sul/SC: Lei Orgânica do Município (LOM), Lei Ordinária n.º 

1.776/1993 (criação do Issem) e Leis Complementares n.º 122/2012 (plano de cargos, 

carreiras e vencimentos dos servidores públicos), n.º 154/2014 (estatuto dos servidores 

públicos) e n.º 217/2018 (Issem). 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

 

ANALISTA DE SEGURIDADE SOCIAL 

Seguridade Social e Previdência Social. Conceitos. Princípios Constitucionais. 

Previdência social: órgãos e regimes. Segurados e dependentes. Filiação e inscrição. 

Manutenção e perda da qualidade de segurado. Salário de contribuição. Reajuste e 

atualização dos salários de contribuição. Teto e limites. Regime próprio de previdência 

social (RPPS). Conceituação. Organização administrativa e princípios constitucionais. 
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Filiação e inscrição. Conceito e características. Segurados obrigatórios. Manutenção e perda 

da qualidade de segurado. Dependentes. Manutenção e perda da qualidade de 

dependentes. Plano de benefícios do regime próprio municipal. Disposições gerais e 

específicas. Condições para a concessão. Remuneração de contribuição. Renda mensal 

inicial. Integralidade e proporcionalidade. Reajustamento. Teto e limites. Financiamento do 

regime próprio de previdência social: contribuição dos servidores e do Município. Contagem 

recíproca de tempo de contribuição. Indenização de contribuições. Cálculo atuarial. 

Periodicidade. Artigos 40 e 201 da Constituição Federal (CF). Emendas Constitucionais n.º 

20/98, n.º 41/2003, n.º 47/2005 e n.º 70/2012. Leis Federais: n.º 8.212/1991 (organização da 

seguridade social), n.º 8.213/1991 (planos de benefícios da previdência social), n.º 

9.717/1998 (regras gerais dos RPPS’s), n.º 10.887/2004 (aplicação da EC n.º 41) e n.º 

9.796/1999 (compensação previdenciária). Decreto Federal n.º 3.048/1999 (regulamento da 

previdência social). Medida Provisória Federal n.º 871/2019 (análise de benefícios com 

indícios de irregularidade). Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS): n.º 154/2008, 

n.º 402/2008 e n.º 403/2008 464/2018. Orientação Normativa MPS/SPS n.º 02/2009. 

Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC): n.º 

11/2011 e n.º 12/2012. Decreto do Município de Jaraguá do Sul/SC n.º 12.620/2019 

(regulamento o Issem-Previdência). Gestão. Rotinas e controles e administrativos, emissão 

de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Técnicas e ferramentas de gestão. 

Projetos: características gerais, fases, avaliação e indicadores. Organograma, fluxograma. 

Relações humanas no trabalho. Organização do local de trabalho. Ética no exercício 

profissional. Protocolo e arquivo de documentos. Matemática. Proporcionalidade: razão, 

proporção, regra de três simples e composta. Noções de matemática financeira: 

porcentagem, juros simples e compostos. Noções de estatística e interpretação de tabelas. 

Informática Básica. Sistema operacional Windows 10, Microsoft Office, conceitos, serviços 

e tecnologias relacionados à internet e ao correio eletrônico, noções de hardware e de 

software para o ambiente de microinformática. Conhecimentos sobre princípios básicos de 

informática, incluindo hardware e software. Conhecimentos básicos sobre Sistemas 

Operacionais Microsoft Windows e Linux (Versão: Windows 7 e Superiores / Linux 

7), Aplicativos do Microsoft Office 2007 e Superiores. Navegador Internet Explorer 9 e 

Superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou Superiores. Navegador Mozilla Firefox 

versão 38 ou Superiores. Noções sobre correio eletrônico. 

 

ENFERMEIRO AUDITOR 

Enfermagem. Teorias de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem e 

consulta de enfermagem. Assistência de enfermagem em urgências e emergências. 

Vigilância em saúde. Auditoria dos serviços de saúde. Imunização. Saúde do adulto. Saúde 

da criança/adolescente. Saúde da mulher. Saúde do idoso. Assistência em doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

tuberculose e hepatites. Obesidade. Doenças respiratórias. Hipertensão arterial. Diabetes 

mellitus. Doenças cardiovasculares. Doenças cerebrovasculares. Doença renal. Princípios 

de prevenção e controle da infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS). Cuidados ao 

paciente no pré e pós-operatórios. Assistência de enfermagem ao paciente crítico internado 

em unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica. Uso de monitorizações invasivas. 

Cuidados assistenciais de fundamentos de enfermagem. Código de ética dos profissionais 

de enfermagem. Lei do exercício profissional. Procedimentos que a enfermagem executa na 
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prestação dos cuidados ao cliente. Biossegurança, NR 32. Registros de enfermagem: 

avaliação e critérios. Qualidade e segurança do paciente. Auditoria. Fundamentos de 

auditoria em saúde. Sistemas de controle. Autorizações prévias. Auditoria de 

acompanhamento e revisão de contas. Classificação. Auditoria dos sistemas de informação. 

Auditorias de enfermagem em contas hospitalares. Relatórios de auditoria. Projetos. 

Legislação aplicada a auditoria. Suprimentos e custos hospitalares. Metodologia clínico-

epidemiológica e composição de custos. Estatística e interpretação de tabelas. Construção 

de indicadores de saúde. Indicadores para avaliação da qualidade da assistência de 

enfermagem. Gestão. Organização administrativa: noções gerais da administração pública. 

Noções de licitação: princípios e definições. Contratos com a administração pública: 

conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. Gestão da qualidade: 

conceitos e ferramentas. Composição, aspectos éticos e legais do prontuário. Acreditação 

em serviços de saúde (CQH). Construção e uso de planejamento operacional padrão. 

Norma e rotinas padronizadas. Gestão de risco. Informática Básica. Sistema operacional 

Windows 10, Microsoft Office, conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e ao 

correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware e 

software. Conhecimentos básicos sobre Sistemas Operacionais Microsoft Windows e Linux 

(Versão: Windows 7 e Superiores / Linux 7), Aplicativos do Microsoft Office 2007 e 

Superiores. Navegador Internet Explorer 9 e Superiores. Navegador Google Chrome versão 

43 ou Superiores. Navegador Mozilla Firefox versão 38 ou Superiores. Noções sobre correio 

eletrônico. 

 

MÉDICO 

Medicina. Problemas de saúde da população brasileira e seus determinantes. Descrição de 

quadro clínico, epidemiológico, rastreamento, diagnóstico, diagnóstico diferencial, 

tratamento, manejo, prognóstico e prevenção de doenças. Sinais e sintomas de doenças. 

Exames diagnósticos. Eletrocardiografia básica. Doenças infecciosas e parasitárias. 

Radiologia básica. Farmacologia e efeitos colaterais de drogas e fármacos. Toxicologia. 

Semiologia médica na prática clínica. Cuidados em ambientes hospitalares. Medicina 

preventiva. Medicina ambulatorial. Doenças cardiovasculares. Doenças respiratórias. 

Doenças renais e geniturinárias. Doenças gastrointestinais. Doenças do fígado, vesícula e 

ductos biliares. Doenças hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças nutricionais. 

Doenças reumáticas. Doenças ósseas e musculoesqueléticas. Doenças alérgicas. Doenças 

de pele. Doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta. Doenças neurológicas. Oncologia 

clínica e cirúrgica. Saúde mental. Doenças psiquiátricas e problemas de saúde mental. 

Drogadição. Distúrbios acidobásico e eletrolítico. Saúde do adulto e do idoso. Saúde 

coletiva. Saúde da mulher. Saúde da criança e do adolescente. Saúde do trabalhador. 

Saúde da gestante e problemas clínicos na gestação e parto. Urgências e emergências. 

Situação de emergência. Diretrizes e normas para pesquisa em seres humanos. 

Epidemiologia e bioestatística. Segurança do paciente internado e ambulatorial. Infecção 

hospitalar. Radiologia básica na prática clínica. Patologia geral. Epidemiologia geral. 

Farmacologia básica. Bioética. Código de ética médica e resoluções do Conselho Federal 

de Medicina. Auditoria. Fundamentos de auditoria. Sistemas de controle. Resolução CFM 

n.º 1.614/2001. Glosas: conceito, legitimidade. Aplicação, fundamentação, motivos. As 

glosas e as cobranças indevidas. Recursos e devoluções. Normas técnicas para análise de 
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procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Autorizações prévias. Auditoria de 

acompanhamento. Auditoria concorrente. Relatórios de auditoria. Projetos. Legislação 

aplicada à auditoria. Regulamentações da ANS. Resoluções ANS. CBHPM. AMB. OPME e 

suprimentos. Composição de custos hospitalares. Estatística e interpretação de tabelas. 

Diretrizes clínicas do CFM e da AMB. Construção e utilização de indicadores de saúde. 

Auditoria analítica. Gestão. Organização administrativa: noções gerais da administração 

pública. Noções de licitação: princípios e definições. Contratos com a administração pública: 

conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. Gestão da qualidade: 

conceitos e ferramentas. Informática Básica. Sistema operacional Windows 10, Microsoft 

Office, conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e ao correio eletrônico, 

noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. Conhecimentos 

sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware e software. Conhecimentos 

básicos sobre Sistemas Operacionais Microsoft Windows e Linux (Versão: Windows 7 e 

Superiores / Linux 7), Aplicativos do Microsoft Office 2007 e Superiores. Navegador Internet 

Explorer 9 e Superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou Superiores. Navegador 

Mozilla Firefox versão 38 ou Superiores. Noções sobre correio eletrônico. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Administração Pública Municipal. Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 

funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo 

Municipal. Características e atribuições dos órgãos municipais. Administração e ambiente 

de trabalho. Atendimento e comunicação. Rotinas e controles administrativos. Emissão de 

relatórios. Desempenho. Produtividade. Qualidade. Técnicas e ferramentas de gestão. 

Projetos: características gerais, fases, avaliação e indicadores. Organograma e fluxograma. 

Relações humanas no trabalho. Organização do local de trabalho. Ética no exercício 

profissional. Protocolo e arquivo de documentos. Comunicação oficial. Atributos básicos. 

Formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos seguintes atos de 

comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, 

instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, 

relatório, requerimento e resolução. O processo de compras. Fluxo básico do processo de 

compras. Requisição de materiais. Cotação. Empenho. Recebimento. Inspeção de 

materiais. Contabilidade Geral. Objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da 

contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. 

Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. Matemática. Proporcionalidade: razão, 

proporção, regra de três simples e composta. Noções de Matemática Financeira: 

porcentagem, juros simples e compostos. Raciocínio lógico. Informática Básica. Sistema 

operacional Windows 10, Microsoft Office, conceitos, serviços e tecnologias relacionados à 

internet e ao correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo 

hardware e software. Conhecimentos básicos sobre Sistemas Operacionais Microsoft 

Windows e Linux (Versão: Windows 7 e Superiores / Linux 7), Aplicativos do Microsoft Office 

2007 e Superiores. Navegador Internet Explorer 9 e Superiores. Navegador Google Chrome 

versão 43 ou Superiores. Navegador Mozilla Firefox versão 38 ou Superiores. Noções sobre 

correio eletrônico. 
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Contabilidade Geral. Objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. 

Princípios fundamentais da contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda (Decreto 

Federal n.º 9.580/2018). Contabilidade Pública. Conceito. Campo de aplicação. A função 

da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e 

classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de compensação e de custos. 

Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei Federal n.º 4.320/1964). 

Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 

Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e 

composição segundo a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercício 

financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e de competência. 

Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Aplicação dos 

princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. 

Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da 

receita orçamentária. Receita extraorçamentária: definição, casos de receita 

extraorçamentária e contabilização. Despesa pública: conceito. Controle da execução da 

despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária. 

Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos 

recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. 

Adiantamentos: conceito e contabilização. Plano plurianual (PPA): conceito, objetivo e 

conteúdo. Lei de diretrizes orçamentárias (LDO): conceito, objetivo e conteúdo. Metas fiscais 

e riscos fiscais. Lei de orçamento anual (LOA): conceito de orçamento público. Princípios 

orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do prçamento. Conteúdo 

do orçamento-programa: quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei Federal 

n.º 4.320/1964 e a Lei Complementar Federal n.º 101/2000. Classificações orçamentárias. 

Classificação da receita por categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. 

Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-programática. 

Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei Federal n.º 4.320/1964, 

a Portaria MOG n.º 42/1999 e a Portaria Interministerial n.º 163/2001. Execução 

orçamentária da receita: programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

Conceitos. Execução orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, 

liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para 

sua abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas 

essenciais. Regime jurídico da licitação: conceito, finalidade e modalidades de licitação. 

Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Bens públicos: conceito e 

classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de 

despesas. Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): 

principais conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal. 

Integração entre o planejamento e o orçamento público previstos da LRF. Crimes praticados 

contra as finanças públicas (Lei Federal n.º 10.028/00). Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP), Ementário da Receita, Tabela de Fonte e Tabela de Função e Subfunção. 

9ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editado por Portaria da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. 

Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) n.º 
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06/2008, com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC n.º 011/2013. Instruções 

Normativas do TCE/SC relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). 

Instrução Normativa do TCE/SC n.º 20/2015, com alterações da Instrução Normativa n.º 

24/2016. Informática Básica. Sistema operacional Windows 10, Microsoft Office, conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados à internet e ao correio eletrônico, noções de hardware e 

de software para o ambiente de microinformática. Conhecimentos sobre princípios básicos 

de informática, incluindo hardware e software. Conhecimentos básicos sobre Sistemas 

Operacionais Microsoft Windows e Linux (Versão: Windows 7 e Superiores / Linux 

7), Aplicativos do Microsoft Office 2007 e Superiores. Navegador Internet Explorer 9 e 

Superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou Superiores. Navegador Mozilla Firefox 

versão 38 ou Superiores. Noções sobre correio eletrônico. 

 


