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ANEXO I 
 

ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA 

 
 

Atesto, em cumprimento a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto 
n° 3298/99 de 20 de dezembro de 1999, que o(a) 
Sr.(a)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ portador do RG n° ________________________, nascido em ___/ 
____________/ de_______, foi devidamente avaliado clinicamente enquadrando-se, 
segundo o Artigo 4°, do Decreto 3298/99, na seguinte categoria: 

1. ( ) deficiência física 
2. ( ) deficiência auditiva 
3. ( ) deficiência visual 
4. ( ) deficiência mental 
5. ( ) múltipla 
6. ( ) Outras 
 

CID___________________________________________________________________ 
 

Local:______________________________ Data:         _______/ ________/ ________ 
 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do Médico 

 
Nome do Médico:_______________________________________________________ 

 
CRM Nº ______________________________ 



20 

 

 
Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ 

diagnóstico correspondente à minha deficiência. 
 
 
_______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA OU ESCRITA 

 
 

Para o Cargo de Professor de Ensino Fundamental 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e estruturação de textos. Coesão e 
coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego 
das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos 
modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. 
Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de 
colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção 
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos, Operação de União e interseção, conjuntos numéricos, relações, ordem e 
equivalência, função elementares, equação de 1º e 2º grau, progressões aritméticas e 
geométricas, medidas geométricas, conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, 
volumes, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, 
números complexos, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.  
 
CONHECIMENTO GERAIS:  História política, social e econômica do Brasil, do estado de Santa 
Catarina e do Município de Abdon Batista.. Divisão do Estado. Poderes. Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário. Funções e Competências dos Poderes.  Brasil: 
localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação 
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, 
período republicano). Abdon Batista: localização, área, História, Atualidades: questão 
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ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul. Lei Orgânica do Município 
de Abdon Batista. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Conhecimentos didáticos pedagógicos.  

A prova de conhecimentos didáticos pedagógicos pretende verificar a capacidade de 
análise crítica dos candidatos em relação a questões atuais da educação, a partir de 
várias situações vividas no cotidiano escolar, buscando ações pedagógicas que 
aprimorem a relação ensino aprendizagem. 
TEMÁTICAS: 
1. Educação e diversidade: 
a. Sociocultural; 
c. Pessoas com deficiência. 
2. Educação e sociedade da informação. 
3. Organização dos tempos, espaços e trabalhos escolares. 
4. Os ciclos de formação na educação básica. 
5. Os estágios de desenvolvimento humano: 
a. Infância; 
b. Adolescência 
c. Idade adulta 
6. A experiência social dos alunos e o cotidiano escolar. 
7. O currículo e a globalização do conhecimento. 
8. A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. 
9. Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções e opções 
didáticas. 
10. A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 

 
 

Para o Cargo de Professor de Educação Física 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e estruturação de textos. Coesão e 
coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego 
das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos 
modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. 
Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de 
colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção 
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos, Operação de União e interseção, conjuntos numéricos, relações, ordem e 
equivalência, função elementares, equação de 1º e 2º grau, progressões aritméticas e 
geométricas, medidas geométricas, conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, 
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volumes, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, 
números complexos, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.  
 
CONHECIMENTO GERAIS:  História política, social e econômica do Brasil, do estado de Santa 
Catarina e do Município de Abdon Batista.. Divisão do Estado. Poderes. Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário. Funções e Competências dos Poderes.  Brasil: 
localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação 
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, 
período republicano). Abdon Batista: localização, área, História, Atualidades: questão 
ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul. Lei Orgânica do Município 
de Abdon Batista. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Conhecimentos didáticos pedagógicos.  

A prova de conhecimentos didáticos pedagógicos pretende verificar a capacidade de 
análise crítica dos candidatos em relação a questões atuais da educação, a partir de 
várias situações vividas no cotidiano escolar, buscando ações pedagógicas que 
aprimorem a relação ensino aprendizagem. 
TEMÁTICAS: 
1. Educação e diversidade: 
a. Sociocultural; 
c. Pessoas com deficiência. 
2. Educação e sociedade da informação. 
3. Organização dos tempos, espaços e trabalhos escolares. 
4. Os ciclos de formação na educação básica. 
5. Os estágios de desenvolvimento humano: 
a. Infância; 
b. Adolescência 
c. Idade adulta 
6. A experiência social dos alunos e o cotidiano escolar. 
7. O currículo e a globalização do conhecimento. 
8. A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. 
9. Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções e opções 
didáticas. 
10. A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 
11. Origem e evolução da Educação Física;  
12. Educação do corpo e do movimento humano;  
13. Hábitos de vida saudável, Corporeidade/Movimento:;  
14. Aptidão motora; tempo/espaço;   
15. Jogos, Dança; Esporte;  
16. Fisiologia do exercício. 
 
 

Para o Cargo de Professor de Artes 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e estruturação de textos. Coesão e 
coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego 
das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos 
modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. 
Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de 
colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção 
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos, Operação de União e interseção, conjuntos numéricos, relações, ordem e 
equivalência, função elementares, equação de 1º e 2º grau, progressões aritméticas e 
geométricas, medidas geométricas, conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, 
volumes, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, 
números complexos, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.  
 
CONHECIMENTO GERAIS:  História política, social e econômica do Brasil, do estado de Santa 
Catarina e do Município de Abdon Batista.. Divisão do Estado. Poderes. Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário. Funções e Competências dos Poderes.  Brasil: 
localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação 
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, 
período republicano). Abdon Batista: localização, área, História, Atualidades: questão 
ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul. Lei Orgânica do Município 
de Abdon Batista. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Conhecimentos didáticos pedagógicos.  

A prova de conhecimentos didáticos pedagógicos pretende verificar a capacidade de 
análise crítica dos candidatos em relação a questões atuais da educação, a partir de 
várias situações vividas no cotidiano escolar, buscando ações pedagógicas que 
aprimorem a relação ensino aprendizagem. 
TEMÁTICAS: 
1. Educação e diversidade: 
a. Sociocultural; 
c. Pessoas com deficiência. 
2. Educação e sociedade da informação. 
3. Organização dos tempos, espaços e trabalhos escolares. 
4. Os ciclos de formação na educação básica. 
5. Os estágios de desenvolvimento humano: 
a. Infância; 
b. Adolescência 
c. Idade adulta 
6. A experiência social dos alunos e o cotidiano escolar. 
7. O currículo e a globalização do conhecimento. 
8. A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. 
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9. Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções e opções 
didáticas. 
10. A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 
11. Conceito de Arte, Análise e interpretações da linguagem artística.  
12. Metodologia do ensino da arte.  
13. História da arte: Renascimento, Barroco e Impressionismo. O barroco no Brasil. 
14. Artes plásticas no Brasil.  
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15. Cores.  
16.Educação Musical.  
17. Teatro na educação fundamental. Expressão corporal.  
18. A cultura popular e o folclore na escola. 
19. Manifestações artísticas populares do Brasil. 
 

 
Para o Cargo de Engenheiro Agrônomo  

  
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e estruturação de textos. Coesão e 
coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego 
das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos 
modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. 
Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de 
colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção 
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos, Operação de União e interseção, conjuntos numéricos, relações, ordem e 
equivalência, função elementares, equação de 1º e 2º grau, progressões aritméticas e 
geométricas, medidas geométricas, conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, 
volumes, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, 
números complexos, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.  
 
CONHECIMENTO GERAIS:  História política, social e econômica do Brasil, do estado de Santa 
Catarina e do Município de Abdon Batista.. Divisão do Estado. Poderes. Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário. Funções e Competências dos Poderes.  Brasil: 
localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação 
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, 
período republicano). Abdon Batista: localização, área, História, Atualidades: questão 
ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul. Lei Orgânica do Município 
de Abdon Batista. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Assistência técnica e extensão rural: metodologias 
participativas e técnicas de comunicação. Capacidade de uso de terras: fórmula mínima 
obrigatória; profundidade efetiva do solo; textura do solo; permeabilidade do perfil do solo; 
classes de declividade; erosão laminar e erosão de sulcos. Captação, armazenamento e 
distribuição de água: poços tubulares profundos. Crédito rural: normas gerais de crédito; 
PRONAF - linhas de crédito para custeio e investimento e FEAP características e linhas de 
crédito. Edificações: normas usuais, alvenaria estrutural, revestimentos, canteiro de obras, 
organização, planejamento, controle de prazos e custos, locação de construções, instalações 
provisórias. Eletrificação rural. Fiscalizar os serviços prestados por empresas contratadas, 
realizando medições parciais e atestando a conclusão das obras. Gerenciamento de obras e 
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contratos. Gestão de autoconstrução. Hidrogeologia.  Instruir tecnicamente os processos de 
licitação de obras e serviços de engenharia. Irrigação e drenagem.  Legislação ambiental 
aplicada à área rural. Manter controle orçamentário de obras e services.  Máquinas e 
implementos agrícolas adequados à agricultura familiar: uso coletivo de trator e principais 
implementos (arado, grade, plantadeira, calcareadeira e pulverizador de borra). Materiais de 
construção. Mecânica dos solos: fundações. Meio ambiente:  áreas de preservação 
permanente, reserva legal e educação ambiental. Organização: cooperativismo e 
associativismo. Solos: identificação, características e propriedades dos principais solos do 
estado de Santa Catarina; erosão: tipos e processos de formação; práticas conservacionistas; 
cultivo mínimo (plantio direto). 
 
 
 

Para o Cargo de Analista Educacional 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e estruturação de textos. Coesão e 
coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego 
das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos 
modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. 
Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de 
colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção 
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos, Operação de União e interseção, conjuntos numéricos, relações, ordem e 
equivalência, função elementares, equação de 1º e 2º grau, progressões aritméticas e 
geométricas, medidas geométricas, conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, 
volumes, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, 
números complexos, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples.  
 
CONHECIMENTO GERAIS:  História política, social e econômica do Brasil, do estado de Santa 
Catarina e do Município de Abdon Batista.. Divisão do Estado. Poderes. Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário. Funções e Competências dos Poderes.  Brasil: 
localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação 
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, 
período republicano). Abdon Batista: localização, área, História, Atualidades: questão 
ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul. Lei Orgânica do Município 
de Abdon Batista.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Conhecimentos didáticos pedagógicos.  

A prova de conhecimentos didáticos pedagógicos pretende verificar a capacidade de 
análise crítica dos candidatos em relação a questões atuais da educação, a partir de 
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várias situações vividas no cotidiano escolar, buscando ações pedagógicas que 
aprimorem a relação ensino aprendizagem. 
TEMÁTICAS: 
1. Educação e diversidade: 
a. Sociocultural; 
c. Pessoas com deficiência. 
2. Educação e sociedade da informação. 
3. Organização dos tempos, espaços e trabalhos escolares. 
4. Os ciclos de formação na educação básica. 
5. Os estágios de desenvolvimento humano: 
a. Infância; 
b. Adolescência 
c. Idade adulta 
6. A experiência social dos alunos e o cotidiano escolar. 
7. O currículo e a globalização do conhecimento. 
8. A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. 
9. Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções e opções 
didáticas. 
10. A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 

11. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e 
educacional. Aspectos sociais e filosóficos da educação. O papel social da educação e 
da escola. A escolarização desigual e suas explicações.  
12. Planejamento e avaliação pedagógica. As contribuições das tendências 
pedagógicas para a educação.  
13. Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  
14. Planejamento educacional, de ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 
Concepções de currículo. Modalidades de gestão. Avaliação do ensino x 
aprendizagem. Fracasso escolar.  

 
Abdon Batista, 04 de maio de 2012. 
 
 

 
LUIZ ANTONIO ZANCHETT 

Prefeito Municipal 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Edital de Concurso Público nº 001/2012 

Inscrição nº  Apresentou Atestado Para Caracterização de 

Pessoa Com Deficiência Física ( ) Sim ( ) Não 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Nº Cédula de Identidade Órgão Expedidor UF 

2 – OPÇÃO DO CANDIDATO 

Cargo/Função: 

3 – Endereço do Candidato 

Localidade/Rua:                                                                                                           nº  

Bairro:                                                         Cidade/Estado 

CEP:                                     Telefone                                        e-mail: 

4 –DECLARAÇÃO: 

Declaro estar ciente do presente Edital de Concurso Público nº 001/2012, do Município de 

Abdon Batista, estar ciente das disposições contidas no mesmo, assim como das demais 

normas deste Concurso Público e concordo plenamente com elas. Declaro, ainda, aceitar 

todas as decisões que possam ser tomadas pelas comissões, em casos e situações não 

previstas no Edital do Concurso Público nº 001/2012, ao qual faço este Requerimento de 

Inscrição. 

Abdon Batista, SC., ___ de ____________________ de ______ . 

________________________________              _____________________________________ 

Assinatura do Candidato                                        Assinatura do Responsável pela inscrição 

 

Apresentou 
Documentos 

(  ) Sim   (  ) Não 

Quais: 
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É obrigatório a apresentação deste comprovante, juntamente com documento de Identidade 
para realização das Provas. Edital Concurso Público nº 001/2012. 

Comprovante de Inscrição nº __________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________ 

Nº Cédula Identidade ____________________________ Órgão Exp. ________  UF: _____ 

Opção do Candidato (Cargo/Função): ___________________________________________ 

 

 

Abdon Batista, SC., ___/___/______. 

 

_______________________________   __________________________________________ 

Assinatura do Candidato                          Assinatura do responsável pela inscrição 

 


