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ANEXO I 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 
 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VAGA, SALA E/OU PROVA ESPECIAL 
 
 
Ilmo Sr. 
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 
Araquari - Santa Catarina 
 
 
Eu, _________________________________________________________________ portador do RG. 

n°____________________ e C.P.F. n°____________________________, inscrito para o cargo de: 

______________________________________________, e conforme está estabelecido no art. 6.b do Capítulo 

V - DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, venho por meio deste solicitar:  

SALA ESPECIAL (   ) 

PROVA ESPECIAL: BRAILE (   )    

                               AMPLIADA (   ) 

 

Código da Classificação Internacional de Doença - CID: _____________ 

Médico que assinou o laudo atestando a espécie e o grau de deficiência: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
  Nestes termos peço deferimento. 
 

 
                                                                                                           Araquari, em: _____/_____/ 2012. 
 
 
                                                                                                                 ____________________ 

                                                                                    Assinatura do candidato 
 
 
Obs: Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este 

formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
 

                                                                           Araquari, em: _____/_____/ 2012. 
 
 

                                                                                         
                                  
 ___________________                                                        ___________________________________ 
Assinatura do candidato         Assinatura do responsável pelo recebimento 
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ANEXO II 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
 

Ilmo Sr. 
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 
Araquari - Santa Catarina 
 
Nome Candidato: _____________________________________________________________ 
 
Nº Inscrição: _____________ Cargo: _____________________________________________ 

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
CONTRA PROVA DE CONHECIMENTOS 
CONTRA PROVA PRÁTICA 
CONTRA RESULTADO FINAL 

 
Justificativa do candidato - Razões do Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este 

formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 

Araquari, em: _____/_____/ 2012. 
 
 
 
___________________                                                      ___________________________________ 
Assinatura do candidato         Assinatura do responsável pelo recebimento 
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ANEXO III 

         
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1.1.1. DAS PROVAS A QUE O CANDIDATO SE SUBMETERÁ: 
1.1. Para o presente concurso haverá Prova de Conhecimentos, Prova de Conhecimentos Específicos, Prática e/ou Títulos, 

conforme estabelecem os quadros abaixo: 
 
1.1.1. GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL (EF) INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 

 

CÓDIGO CARGO 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

PROVA 
PRÁTICA 

 

01 Operador de Máquinas 
SIM, de Português, Matemática e 

Conhecimentos Gerais 
SIM SIM 

02 
Operador de Escavadeira 
Hidráulica Profunda - Poclain 

SIM, de Português, Matemática e 
Conhecimentos Gerais 

SIM SIM 

 
1.1.2. GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO MÉDIO (EM) COMPLETO  

CÓDIGO CARGO 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

03 Técnico em Enfermagem  
SIM, de Português, 

Matemática,Conhecimentos 
Gerais e Informática 

SIM 

04 Técnico Agrícola 
SIM, de Português, 

Matemática,Conhecimentos 
Gerais e Informática 

SIM 

 
1.1.3.  GRUPO III - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO SUPERIOR (ES) COMPLETO (EDUCAÇÃO) 

CÓDIGO CARGO 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

05 
Professor com Pedagogia  
- Educação Infantil 

SIM, de Português, Matemática e 
Conhecimentos Gerais 

SIM 

06 
Professor com Pedagogia 
- Séries Iniciais 

SIM, de Português, Matemática e 
Conhecimentos Gerais 

SIM 

 
1.1.4. GRUPO IV - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO SUPERIOR (ES) COMPLETO 

CÓDIGO CARGO 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

07 
Professor com Licenciatura em 
Artes 

SIM, de Português       
e Pedagógicos  

SIM 

08 
Professor com Licenciatura em 
Educação Física 

SIM, de Português       
e Pedagógicos  

SIM 

09 Fonoaudiólogo SIM, de Português  SIM 

10 Médico Cardiologista SIM, de Português SIM 

11 Médico Clínico Geral SIM, de Português SIM 

12 Médico Dermatologista SIM, de Português SIM 

13 Médico Endocrinologista SIM, de Português SIM 

14 Médico Oftalmologista SIM, de Português SIM 

15 Médico Pediatra SIM, de Português SIM 

16 Médico Psiquiatra SIM, de Português SIM 

17 Terapeuta Ocupacional SIM, de Português SIM 

 
2. DO TIPO DE QUESTÕES DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS: 

Todas as provas de conhecimentos e conhecimentos específicos, serão de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 
alternativas cada, precedidas as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais somente uma será correta. 

3. DO RESULTADO FINAL (NOTA FINAL): 
3.1.  Para os cargos de Operador de Máquinas e Operador de Escavadeira Hidráulica Profunda - Poclain. 
 

Nota da Prova de Conhecimentos      +               +  + Nota da Prova Prática = Nota Final 
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3.2.  Para os cargos demais cargos 
 

Nota da Prova de Conhecimentos                      +       = Nota Final 
 

 

4. DO TEMPO DE DURAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMETOS: 
A duração das provas de conhecimentos é de no máximo 03 (três) horas. Neste tempo já está incluído aquele utilizado para o 
preenchimento do cartão-resposta. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS: 
5.1. No dia da realização das provas de conhecimentos, o candidato deverá identificar-se através de: 

a) documento oficial de identidade e  
b) comprovante de inscrição. 
  

5.2. Para as provas de conhecimentos, o candidato deverá levar os seguintes materiais: 
a) caneta esferográfica azul ou preta; 
b) lápis preto; 
c) borracha e  
d) apontador. 

 

6. DOS PROGRAMAS: 
6.1.  GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL (EF) INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 

6.1.1.  Português - 10 Questões 
1. Alfabeto (maiúsculo e minúsculo); 2. Sinais de pontuação; 3. Divisão silábica; 4. Acentuação gráfica; 5. Ortografia; 6. 
Substantivo (gênero e número); 7. Adjetivo (reconhecimento); 8. Pronome (pessoal, reto e oblíquo); 9. Verbo (identificação 
dos tempos: presente, pretérito e futuro). 

6.1.2.  Matemática - 5 Questões 
1. Sistema de numeração decimal; 2. Simbologia (maior e menor); 3. Dúzia; 4. Adição (propriedades); 5. Subtração; 6. 
Multiplicação (propriedades); 7. Divisão; 8. Problemas com até 3 raciocínios; 9. Expressões numéricas (quatro 
operações básicas e parênteses); 10. Sistema monetário; 11. Algarismos romanos até 50 (cinquenta); 12. Medidas 
de tempo; 13. Frações ordinárias; 14. Frações decimais. 

6.1.2.  Conhecimentos Gerais - 10 Questões 
2. História e Geografia de Araquari; 2. Assuntos atuais nas áreas: econômica nacional, cientifica, tecnológica, política 
nacional, cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social do Brasil. 

6.1.3.  Conhecimentos Específicos - 15 Questões 

CARGO PROGRAMA 

Operador de Máquinas 
 

Conhecimentos sobre: 1. Operações com patrolas e tratores de esteira relativos 
à: nivelamento de solo, abertura de ruas e estradas, espalhamento de pedras, 
saibro, corte de barrancos, terraplanagem e movimento de terras; 2. Operações 
com Pá Carregadeira e Retroescavadeira relativos à: abertura de valas, remoção 
de aterros, carregamento de caminhões com aterros, desgastes, rasgamentos e 
alisamento de barrancos; 3. Noções de mecânica de máquinas pesadas; 4. 
Código de Trânsito Brasileiro; 5. Legislação e sinalização de trânsito; 6. Normas 
gerais de circulação e conduta; 7. Direção defensiva; 8. Proteção ao meio 
ambiente; 9. Cidadania; 10. Noções de mecânica básica de autos; 11. Noções de 
segurança no trabalho; 12. Noções de primeiros socorros. 

Operador de Escavadeira 
Hidráulica Profunda - Poclain 
 

Conhecimentos sobre: 1. Operações com patrolas e tratores de esteira relativos 
à: nivelamento de solo, abertura de ruas e estradas, espalhamento de pedras, 
saibro, corte de barrancos, terraplanagem e movimento de terras; 2. Operações 
com Pá Carregadeira e Retroescavadeira relativos à: abertura de valas, remoção 
de aterros, carregamento de caminhões com aterros, desgastes, rasgamentos e 
alisamento de barrancos; 3. Noções de mecânica de máquinas pesadas; 4. 
Código de Trânsito Brasileiro; 5. Legislação e sinalização de trânsito; 6. Normas 
gerais de circulação e conduta; 7. Direção defensiva; 8. Proteção ao meio 
ambiente; 9. Cidadania; 10. Noções de mecânica básica de autos; 11. Noções de 
segurança no trabalho; 12. Noções de primeiros socorros. 

    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
O candidato ao se preparar para as provas do Concurso, de acordo com o programa acima proposto, poderá 
consultar qualquer bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada, ao nível do seu grau 
de escolaridade. 
 

6.2.  GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO MÉDIO (EM) COMPLETO   
6.2.1. Português - 10 Questões 

1. Interpretação de texto; 2. Fonética: dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos, prosódia, ortoépia; 3. 
Ortografia: emprego de letras, acentuação gráfica, emprego do porquê, divisão silábica, crase; 4. Morfologia: 
estrutura das palavras, formação das palavras, classes de palavras; 5. Sintaxe: frase, oração e período, tipos de 
frases, termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações 
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, orações coordenadas, concordância verbal e nominal, regência 
verbal e nominal.  

6.2.2. Matemática - 5 Questões 
1. Números reais: números decimais, potenciação de números reais; 2. Polinômios: expressões numéricas e literais, 
valor numérico de uma expressão literal, termos semelhantes, operações com polinômios, fatoração com fator 
comum, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações algébricas; 3. Equações de 1º grau: resolução de 
equações de 1º grau. 4. Equações de 2º grau: resolução de equações de 2º grau; 5. Geometria: ponto, reta, planos, 
área das principais figuras planas; 6. Regras de três: simples e composta; 7. Porcentagem. 

6.2.3. Conhecimentos Gerais - 5 Questões 
1.. História e Geografia do Brasil e de Araquari; 2. Assuntos atuais nas áreas: econômica (nacional e internacional), 
cientifica, tecnológica, política (nacional e internacional), cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social 
do Brasil e do mundo. 
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6.2.4. Informática - 5 Questões 
1. Sistema Operacional Windows, Microsoft Office e seus aplicativos (Word, Excel e PowerPoint); 2. Hardware 
(periféricos de entrada, saída e armazenamento, redes de computadores); 3. Software (conceitos e utilização de 
softwares); 4. Segurança em Informática (spam, spywares, firewall pessoal, backup e recuperação de dados); 5. 
Utilização de serviços de Outlook Express e Internet.  

6.2.5. Conhecimentos Específicos - 15 Questões 

CARGO PROGRAMA 

Técnico em Enfermagem  Conhecimentos sobre: 1. Técnicas básicas de enfermagem; 2. Cuidado de 
saúde do idoso; 3. Cuidado de saúde da criança; 4. Cuidado de saúde do adulto; 
5. Assistência ao cliente em tratamento clínico; 6. Assistência ao cliente em 
tratamento cirúrgico; 7. Assistência à criança, a mulher e ao adolescente; 8. 
Assistência ao cliente em situação de urgência e emergência; 9. Assistência ao 
cliente em estado grave; 10. Assistência a parturiente e recém-nato; 11. 
Assistência ao cliente de UTI (pediátrica, neonatal, geral e cardíaca); 12. 
Assistência ao cliente no centro cirúrgico; 13. Atendimento de enfermagem de 
urgências e emergências pediátricas; 14. Atendimento de enfermagem de 
urgências e emergências adulto; 15. Atendimento de enfermagem médico 
cirúrgica em pediatria; 16. Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em 
adulto; 17. Noções de Saúde Pública - SUS; 18. Ética profissional (Programa de 
saúde pública encontra-se abaixo da tabela). 

Técnico Agrícola Conhecimentos sobre: 1. A propriedade agrícola: metodologia para avaliação 
das atividades agrícolas, econômicas e pastoris – fatores intrínsecos e 
extrínsecos à propriedade agrícola; 2. Adaptação de terras à exploração agrícola 
(metodologia e recomendações): matas, várzeas, campos nativos e áridas; 3. 
Sistemas de cultivos: sistema convencional, sistema cultivo mínimo, sistema 
plantio direto na palha e sistema sobressemeadura; 4. Adubações verdes: de 
verão e de inverno; 5. Rotações de culturas: planejamento dos sistemas de 
rotações, rotações de inverno e rotações de verão; 6. Sistemas orgânicos de 
produção: agricultura biodinâmica, agricultura orgânica e agricultura alternativa; 
7. Técnicas culturais: tratos culturais relativos ao solo, tratos culturais relativos às 
plantas, tratamento fitossanitário e controle de plantas de daninhas; 8. Sistemas 
de produção: métodos de propagação das plantas cultivadas, épocas de 
semeadura, espaçamento e densidade de semeadura; 9. Técnicas de colheita: 
mecanizada, manual, problemas de campo relativos à máquina e problemas de 
campo relativos às plantas; 10. Técnicas pós colheita: secagem, beneficiamento 
e armazenamento; 11. Ensilagem – alimentação animal: tipos de silos, a prática 
de ensilagem e colheita das principais plantas forrageiras para ensilagem; 12. 
Fenação: metodologia, principais espécies forrageiras, alimentação de feno para 
as diferentes espécies animais; 13. Pecuária: quanto à produção animal serão 
abordados os principais aspectos da bovinocultura (de corte e leiteira), 
suinocultura e avicultura; 14. Manejo: conhecimento das particularidades de cada 
espécie explorada; 15. Sanidade: controle e prevenção das principais doenças e 
parasitoses; 16. Principais raças e aptidões; 17. Reprodução: ciclo reprodutivo e 
técnicas promotoras de maiores produtividades;  18.  Agricultura familiar. 

    PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA: 
1. Política Nacional de Saúde no Brasil - Atualidades. 
2. Saneamento Básico. 
3. Municipalização da Saúde. 
4. Nutrição e Saúde. 
5. Doenças Causadas por Vírus, Bactérias, Protozoários e Vermes. 
6. Educação em Saúde. 
7. Tóxicos, Álcool e Fumo. 
8. Sistema Único de Saúde - SUS. 
9. Trabalho em Equipe Multidisciplinar e Multiprofissional. 
10. Higiene Social, Sanitária e Mental. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
O candidato ao se preparar para as provas do Concurso, de acordo com o programa acima proposto, poderá 
consultar qualquer bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada, ao nível do seu grau 
de escolaridade. 
 

6.3.  GRUPO III - ATIVIDADES DE: NÌVEL ENSINO SUPERIOR (ES) COMPLETO (COM PEDAGOGIA) - HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SÉRES INICIAIS                               

6.3.1. Português - 10 Questões 
1. Interpretação de texto; 2. Fonética: dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos, prosódia, ortoépia; 3. Ortografia: 
emprego de letras, acentuação gráfica, emprego do porquê, divisão silábica, crase; 4. Morfologia: estrutura das palavras, 
formação das palavras, classes de palavras; 5. Sintaxe: frase, oração e período, tipos de frases, termos essenciais da 
oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações subordinadas substantivas, 
adjetivas e adverbiais, orações coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal.  

6.3.2. Matemática - 5 Questões 
1. Números reais: números decimais, potenciação; 2. Polinômios: expressões numéricas e literais, valor numérico de 
uma expressão literal, termos semelhantes, operações com polinômios, fatoração com fator comum, adição, 
subtração, multiplicação e divisão de frações algébricas; 3. Equações de 1º. Grau: resolução de equações de 1º. 
Grau; 4. Geometria: ângulos de duas paralelas com uma transversal, triângulos, quadriláteros, área de figuras planas. 

6.3.3. Conhecimentos Gerais - 5 Questões 
1.. História e Geografia do Brasil e de Araquari; 2. Assuntos atuais nas áreas: econômica (nacional e internacional), 
cientifica, tecnológica, política (nacional e internacional), cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social 
do Brasil e do mundo. 
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6.3.4. Conhecimentos Específicos - 20 Questões 

CARGO PROGRAMA 

Professor com Pedagogia 
- Habilitação Educação Infantil 
 

Conhecimentos sobre: 1. Processos de construção da escrita, do número e 
do desenho; 2. Desenvolvimento da fala e da leitura; 3. Visão de trabalho em 
equipe; 4. Visão inclusiva no processo ensino/aprendizagem no âmbito das 
necessidades educativas especiais; 5. Concepção do processo de ensino e 
aprendizagem; 6. Fundamentação teórica, orientações metodológicas e 
enfoques didáticos das diferentes áreas do ensino numa visão interdisciplinar; 
7. Currículo: conceito, fundamentos e componentes; 8. Avaliação do processo 
educativo; 8. Processos do desenvolvimento infantil: aspectos físicos, afetivo, 
cognitivo e social; 9. Importância do brincar no processo ensino/aprendizagem; 
10. Resoluções de situações de problemas vinculados ao processo de 
ensino/aprendizagem; 11. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 
orientações gerais, temas transversais; 12. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei nº 9394/96; 13. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental - Parecer nº 04/98.14. Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei nº 8069/90.  

Professor com Pedagogia 
- Habilitação Séries Iniciais 
 
  

Conhecimentos sobre: 1. As Concepções de educação e o ensino nas séries 
iniciais do ensino fundamental; 2. Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino 
fundamental; 3. O planejamento de ensino para as séries iniciais: diagnóstico, 
objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e recursos, avaliação; 4. 
Alfabetização: conceito, pressupostos básicos, níveis de conceitos da língua escrita, 
enfoques linguístico, psicológico, psicolinguístico e social. 5. Jean Piaget: 
construção do conhecimento, estágios de desenvolvimento da inteligência; 6. Lev 
Vygotsky: desenvolvimento real, desenvolvimento potencial, desenvolvimento 
proximal; 7. As brincadeiras e os jogos e sua importância para crianças de zero a 
seis anos; 8. Fundamentos biológicos do desenvolvimento infantil: dislalia e dislexia; 
9. Referências Curriculares Nacionais (RCNs); 10. Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs): orientações gerais, temas transversais; 11. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96; 12. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental - Parecer nº 04/98.13. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei nº 8069/90. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
O candidato ao se preparar para as provas do Concurso, de acordo com o programa acima proposto, poderá 
consultar qualquer bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada, ao nível do seu grau 
de escolaridade. 
 

6.4.  GRUPO IV - ATIVIDADES DE: NÍVEL ENSINO SUPERIOR (ES) COMPLETO: PROFESSOR COM LICENCIATURA: ARTES E 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

6.4.1. Português - 10 Questões 

1. Fonética: dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos, prosódia, ortoépia; 2. Ortografia: emprego de letras, 
acentuação gráfica, emprego do porquê, divisão silábica, crase; 3. Morfologia: estrutura das palavras, formação das 
palavras; 4. Sintaxe: frase, oração e período, tipos de frases, termos essenciais da oração, termos integrantes da 
oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, orações 
coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal.  

6.4.2. Conhecimentos Pedagógicos - 10 Questões 

1. Bases filosóficas, psicológicas e sociológicas da Educação; 2. Tendências pedagógicas e suas manifestações na 
prática educativa; 3. Tendências epistemológicas: Empirismo, Apriorismo, Construtivismo Interacionista; 4. Inter-
relações dos elementos transformadores da Escola (sociedade, cultura, conhecimento, ensino, aprendizagem, 
professor, aluno); 5. Projeto Político Pedagógico; 6. Função do planejamento na prática educativa; 7. Planejamento: 
educacional, curricular, de ensino, participativo; 8. Caracterização das etapas do planejamento e suas relações: 
diagnóstico, objetivos, conteúdos, procedimentos e recursos; 9. Processos de avaliação; 10. Avaliação na prática 
escolar - Fracasso escolar; 11. Compromisso social e ético dos professores; 12. Educação popular. 

6.4.3. Conhecimentos Específicos - 20 Questões 

Professor com Licenciatura 
em Artes 

Conhecimentos sobre: 1. Aspectos conceituais do ensino da arte, arte como 
expressão, arte como linguagem e arte como área de conhecimento; 2. 
Abordagens metodológicas do ensino da arte; 3. Contextualização, reflexão e fazer 
artístico; 4. Artes visuais e percepção visual; 5. História da arte: movimentos 
artísticos, originalidade e continuidade; 6. Elementos formais das Artes Visuais, da 
Dança, da música e do teatro; 7. Educação artística e educação estética; 8. A 
construção do conhecimento em arte; 9. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 
Arte / Secretaria de Educação Fundamental; 10. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei nº 9394/96; 11. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 
nº 8069/90.  

Professor com Licenciatura 
em Educação Física 

Conhecimentos sobre: 1. Educação Física: concepção, história e importância 
social; 2. Conhecimentos sobre o corpo: aspectos anatômicos e fisiológicos do 
desenvolvimento e crescimento; 3. Desenvolvimento e aprendizagem motora; 4. 
Educação física no processo ensino-aprendizagem: planejamento e seleção de 
conteúdos; 5. Metodologia do ensino de Educação Física: objetivos da Educação 
Física escolar e avaliação do processo ensino-aprendizagem de Educação Física; 
6. Jogos esportivos e culturais, jogos cooperativos, atividades rítmicas: 
fundamentos e processos pedagógicos; 7. Esportes individuais e coletivos, 
ginásticas, jogos, lutas: regulamentos e regras; 8. A prática da Educação Física 
para portadores de necessidades educacionais especiais e Educação Física 
inclusiva; 9. Motivação para Educação Física e esporte; 10. Socorros e urgências 
no esporte; 11. Avaliação física: medidas biométricas, pressão arterial, frequência 
cardíaca em repouso, frequência cardíaca durante a atividade, Índice de Massa 
Corporal (IMC), Relação Cintura/Quadril (RCQ); 12. Parâmetros Curriculares 



 
1 

Prefeitura Municipal de Araquari 
ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 
15 

Nacionais (PCNs): Educação Física / Secretaria de Educação Fundamental; 13. Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96; 14. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei nº 8069/90. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
O candidato ao se preparar para as provas do Concurso, de acordo com o programa acima proposto, poderá 
consultar qualquer bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada, ao nível do seu grau 
de escolaridade. 

 
6.5.  GRUPO V - ATIVIDADES DE NÍVEL ENSINO SUPERIOR (ES) COMPLETO 

6.5.1. Português - 10 Questões 
1. Fonética: dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos, prosódia, ortoépia; 2. Ortografia: emprego de letras, 
acentuação gráfica, emprego do porquê, divisão silábica, crase; 3. Morfologia: estrutura das palavras, formação das 
palavras; 4. Sintaxe: frase, oração e período, tipos de frases, termos essenciais da oração, termos integrantes da 
oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, orações 
coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal.  

6.5.2. Conhecimentos Específicos - 30 Questões 

CARGO PROGRAMA 

Fonoaudiólogo Conhecimentos sobre: 1. Desenvolvimento global da criança: desenvolvimento intra-
uterino; 2. Desenvolvimento psicomotor; 3. Fatores que interferem na desenvolvimento 
infantil; 4. Motricidade oral; 5. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático: 
respiração, mastigação, deglutição e fala; 6. Desenvolvimento das funções 
estômatogná-ticas; 7. Alterações fonoaudiológicas: avaliação, diagnóstico, prognóstico e 
tratamento fonoaudiológico; 8. Linguagem: anatomofisiologia da linguagem; 9. Aquisição 
e desenvolvimento; 10. Linguística: fonética e fonologia da Língua Portuguesa aplicadas 
à fonoaudiologia; 11. Alterações fonoaudiológicas: conceituação, classificação e 
etiologia; 12. Avaliação e tratamento fonoaudiológico; 13. Voz: anatomia e fisiologia da 
laringe; 14. Patologia laríngea: conceituação, classificação e etiologia; 15. Avaliação, 
diagnóstico e tratamento fonoaudiológico; 16. Audiologia: Anatomia e fisiologia da 
audição; 17. Noções de psicoacústica; 18. Audiologia clínica: avaliação, diagnósticos e 
prognóstico; 19. Treinamento auditivo; 20. Atuação da fonoaudiologia: prevenção e 
intervenção precoce; 21. A fonoaudiologia na relação multidisciplinar: interpretação de 
laudos em áreas afins; 22. Fonoaudiologia na terceira idade; 23. Fonoaudiologia nas 
instituições: escola e hospital; 24. Código de Ética Profissional; 25. Pacto pela Saúde: 
Portaria Nº 399/06 - Pactos pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 26. Sistema 
Único de Saúde (SUS): Lei Nº 8080 de 19/09/90 e Lei Nº 8142 de 28/12/90 
(Princípios e Diretrizes); 27. Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de 
saúde, coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e Vigilância 
Epidemiológica; 28. Funcionamento de Hospitais Públicos, Centros de Saúde e 
Unidades Públicas de Saúde; 29. Programa Nacional de Imunização. 

Médico Cardiologista Conhecimentos sobre: 1. Anatomia e fisiologia humana; 2. Sons e sopros 
cardíacos; 3. Exame físico e diagnósticos: radiografia de tórax eletrocardiograma, 
monitoração de Holter, ecocardiografia, Doppler, teste ergométrico, ressonância 
magnética, tomografia computadorizada e por feixe eletrônico; 4. Cateterização 
cardíaca e angiografia; 5. Angioplastia coronária; 6. Arritmias cardíacas; 7. Dor 
precordial; 8. Angina, infarto do miocárdio; 9. Fatores de risco coronário; 10. 
Insuficiência cardíaca congestiva; 11. Doença pericárdica; 12. Choque e parada 
cardíaca; 13. Miocardite; 14. Miocardiopatias; 15. Doença cardíaca traumática; 16. 
Tumores cardíacos; 17. Doença cardíaca congênita; 18. Doença cardíaca em 
mulheres, idosos e crianças; 19. Doença cardíaca reumática; 20. Doença cardíaca; 
21. Farmacologia cardiovascular; 22. Doença cardíaca na gestação; 23. Distúrbios 
endócrinos, nutricionais, reumatológicos e o coração; 24. Abuso de drogas; 25. 
Manifestações cardíacas da AIDS; 26. Exercícios e fisioterapia cardíaca; 27. 
Código de Ética Profissional; 28. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos 
pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 29. Sistema Único de Saúde (SUS): Lei 
8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90 (Princípios e Diretrizes); 30. 
Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, coeficientes e índices 
utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 31. Funcionamento de 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 32. 
Programa Nacional de Imunização. 

Médico Clínico Geral Conhecimentos sobre: 1. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de 
aortas, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; 
2. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo 
pulmonar, pneumopatia intersticial; 3.  Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera 
péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, doença diverticular 
do cólon, tumores de cólon.  4. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, 
infecções urinárias; 5.  Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da 
adrenal; 6. Hematológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; 7.  Neurológicas: coma, 
cefaleias, eplepsias, acidentes vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias; 8. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; 9. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
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sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, 
leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, 
infecções por anaeróbios, toxoplasmose, virose; 10.  Dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas; 11. Imunológica: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia; 12.  Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorreia, câncer de mama, intercorrentes no ciclo gravídico; 13. Código de Ética 
Profissional; 14. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos pela vida em 
defesa do SUS e de Gestão; 15. Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Nº 8080 de 
19/09/90 e Lei Nº 8142 (Princípios e Diretrizes); 16. Epidemiologia: determinantes e 
condicionamentos de saúde, coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e 
Vigilância Epidemiológica; 17. Funcionamento de Hospitais Públicos, Centros de 
Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 18. Programa Nacional de Imunização.  

Médico Dermatologista Conhecimentos sobre: 1. Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de 
lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos; 2. 
Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, eczema 
numular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de estase, 
líquen simples crônico; 3. Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, 
foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, 
eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; 4. Micoses superficiais: infecções 
por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; 5. Infecções 
parasitárias: escabiose, pediculose, larva migrans; 6. Dermatoviroses: verrugas, 
molusco contagioso; 7. Alterações do folículo piloso e das glândulas sebáceas: acne, 
rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto 
sebáceo; 8. Erupções eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; 9. 
Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, 
eritema polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; 10. Erupções bolhosas: 
pênfigo foliáceo e vulgar; 11. Dermatite herpetiforme; 12. Alterações da corneificação: 
ictiose, queratose, calosidades; 13. Úlceras por pressão; 14. Alterações da 
pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, 
hiperpigmentação; 15. Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; 16. Tumores 
benignos: nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, 
queratose seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma, quelóide; Tumores 
malignos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de 
kaposi; 17. Código de Ética Profissional; 18. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - 
Pactos pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 19. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90 (Princípios e Diretrizes); 20. 
Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, coeficientes e índices 
utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 21. Funcionamento de 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 22. 
Programa Nacional de Imunização. 

Médico Endocrinologista Conhecimentos sobre: 1. Anatomia e fisiologia humana; 2. Testes de função 
tireóidea e métodos de diagnóstico por imagem da glândula tireóide; 3. 
Hipoglicemia; 4. Diabetes tipo I, diabetes insípidus: diagnóstico e complicações; 5. 
Obesidade; 6. Desordens ósseas e minerais: osteoporose, osteomalácia, 
raquitismo, hipercalcemia, nefrolitíase; 7. Desordens hipotalâmicas e hipofisárias; 
8. Desordens adrenais: aldosteronismo primário, feocromocitoma, tumores 
malignos adrenais, insuficiência adrenal, hiperplasia  adrenal congênita; 9. 
Desordens tireóideas: hipertiroidismo, hipotiroideismo, tiroidite, nódulos tireóideos e 
bócio; 10. Endocrinologia reprodutiva: desordens da diferenciação sexual, 
desordens da puberdade, hipogonadismo masculino, impotência, ginecomastia, 
amenorréia, galactorréia, hirsutismo, virilização, infertilidade, menopausa; 11. 
Neoplasias endócrinas múltiplas; 12. Endocrinopatias poliglandulares auto-imunes; 
13. Tumores das células das ilhotas pancreáticas; 14. Síndrome carcinóide; 15. 
Síndrome herdada de resistência hormonal; 16. Câncer da tiróide; 17. Emergências 
tiroidianas; 18. Código de Ética Profissional; 19. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 
399/06 - Pactos pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 20. Sistema Único de 
Saúde (SUS): Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90 (Princípios e 
Diretrizes); 21. Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, 
coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 22. 
Funcionamento de Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de 
Saúde; 23. Programa Nacional de Imunização. 

Médico Oftalmologista Conhecimentos sobre: 1. Anatomia e fisiologia humana, anatomia clinica do olho, 
pálpebra e órbita; 2. Óptica e refração; 3. Visão das cores; 4. Ultra sonografia 
oftalmológica; 5. Campos visuais; 6. Córnea e doenças externas; 7. Olho vermelho 
infecções corneana, oftalmia neonatal; 8. Olho seco, distrofias corneanas; 9. 
Ceratocone; 10. Antibióticos e esteróides tópicos; 11. Cirurgia refrativa, lentes de 
correção da visão, aplicação do laser em oftalmologia; 12. Glaucoma; 13. 
Cataratas, técnicas cirúrgicas e complicações; 14. Desvios oculares; 15. 
Neuroftalmologia: pupila, diplopia, neurite óptica; 16. Neuropatias ópticas e 
distúrbios neurológicos; 17. Lacrimejamento e sistema lacrimal; 18. Proptose; 19. 
Oftalmopatia da tireóide; 20. Inflamações da órbita; 21. Ptose; 22. Tumores de 
pálpebras; 23. Uveites; 24. Retinopatias tóxicas; 25. Doença de Coats; 26. Trauma 
do pólo posterios; 27. Degeneração senil da macula; 28. Retinopatias; 29. 
Retinoblastoma; 30. Obstrução arterial da retina; 31. Doença oclusiva venosa da 
retina; 32. Descolamento da retina; 33. Lesões pigmentadas do fundo do olho; 34. 
Neoplasias oculares; 35. Tumores orbitários; 36. Código de Ética Profissional; 37. 
Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos pela vida em defesa do SUS e de 
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Gestão; 38. Sistema Único de Saúde (SUS): Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 
28/12/90 (Princípios e Diretrizes); 39. Epidemiologia: determinantes e 
condicionamentos de saúde, coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e 
Vigilância Epidemiológica; 40. Funcionamento de Hospitais Públicos, Centros de 
Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 41. Programa Nacional de Imunização. 

Médico Pediatra Conhecimentos sobre: 1. Condições de saúde da criança brasileira; 2. Alimentação 
da criança; 3. O recém-nascido normal e patológico; 4. Imunização e vacinas; 5. 
Crescimento e desenvolvimento; 6. Desnutrição protéico-calórica; 7. Anemias na 
infância; 8. Diarreia aguda e persistente; 9. Cardiopatias na criança; 10. Doenças 
respiratórias na criança; 11. Refluxo gastroesofágico; 12. Hemorragia digestiva; 13. 
Doenças no trato geniturinário na criança; 14. Doenças autoimunes e colagenoses na 
criança; 15. Doenças infectocontagiosas mais frequentes na criança; 16. Parasitoses 
intestinais; 17. Dermatoses mais frequentes na criança; 18. Convulsões na criança; 
19. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança; 20. Principais neoplasias na 
criança; 21. Código de Ética Profissional; 22. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 
- Pactos pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 23. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90 (Princípios e Diretrizes); 24. 
Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, coeficientes e índices 
utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 25. Funcionamento de 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 26. 
Programa Nacional de Imunização. 

Médico Psiquiatra Conhecimentos sobre: 1. Neurotransmissores: sono, neuroimagem, genética; 2. 
Avaliação clínica, diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos: da epilepsia, das 
doenças infecciosas, endócrinas e traumáticas; 3. Percepção e cognição; 4. 
Sociologia e psiquiatria; 5. Epidemiologia; 6. Psicanálise; 7. Teorias da personalidade 
e psicopatologia; 8. Exame do paciente psiquiátrico; 9. Manifestações clínicas de 
transtornos psiquiátricos; 10. Classificação dos transtornos mentais; 11. Transtornos 
mentais devidos a uma condição médica geral; 12. Transtornos relacionados a 
substâncias - dependência química; 13. Esquizofrenia; 14. Outros transtornos 
psicóticos; 15. Transtornos do humor; 16. Transtornos de ansiedade; 17. Transtornos 
psicossomáticos; 18. Psiquiatria e outras especialidades; 19. Emergências 
psiquiátricas; 20. Psicoterapias; 21. Terapias biológicas; 22. Psiquiatria infantil; 23. 
Retardo mental; 24. Transtornos de aprendizagem e comunicação; 25. Psiquiatria 
geriátrica; 26. Psiquiatria hospitalar e comunitária; 27. Psiquiatria forense; 28. 
Psicofarmacologia; 29. Código de Ética Profissional; 30. Pacto pela Saúde: Portaria 
Nº 399/06 - Pactos pela vida em defesa do SUS e de Gestão; 31. Sistema Único de 
Saúde (SUS): Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90 (Princípios e 
Diretrizes); 32. Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, 
coeficientes e índices utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 33. 
Funcionamento de Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de 
Saúde; 34. Programa Nacional de Imunização. 

Terapeuta Ocupacional Conhecimentos sobre: 1. Fundamentos de terapia ocupacional: conceituação, 
histórico e evolução; 2. Modelos em terapia ocupacional; 3. Terapia ocupacional 
nas disfunções físicas; 4. Princípios básicos do tratamento: avaliação, objetivos, 
seleção e análise de atividades, programa de tratamento; 5. Cinesiologia aplicada 
(grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); 6. 
Reeducação muscular: facilitação neuromuscular, proprioceptiva (princípios, 
técnicas básicas); 7. Tratamento da coordenação (causas de incoordenação); 8. 
Tipos de preensão; 9. Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, 
finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, 
determinação da mobilidade articular); 10. Atividades da vida diária: AVDs (no leito, 
na cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação 
e transporte); 11. Atividades de vida prática: AVPs, próteses, órteses e adaptações 
(finalidades e tipos); 12.Terapia ocupacional aplicada às condições neuro 
musculoesquelético; 13. Terapia ocupacional neurológica; 14. Terapia ocupacional 
neuropediátrica; 15. Terapia ocupacional reumatológica; 16. Terapia ocupacional 
traumato-ortopédica; 17. Terapia ocupacional geriátrica e gerontológica; 18. 
Terapia ocupacional em psiquiatria e saúde mental: 
principais enfermidades e/ou transtornos; 19. Objetivo de terapia ocupacional e 
estratégias de intervenção nas: oligofrenias, psicoses orgânicas, esquizofrenias, 
psicoses afetivas, transtornos de personalidade, neuroses, alcoolismo, abuso de 
fármacos e drogas, distúrbios psicossomáticos; 20. Terapia ocupacional e a 
reabilitação psicossocial; 21. Pacto pela Saúde: Portaria Nº 399/06 - Pactos pela 
vida em defesa do SUS e de Gestão; 22. Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Nº 
8080 de 19/09/90 e Lei Nº 8142 de 28/12/90 (Princípios e Diretrizes); 23. 
Epidemiologia: determinantes e condicionamentos de saúde, coeficientes e índices 
utilizados em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica; 24. Funcionamento de 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades Públicas de Saúde; 25. 
Programa Nacional de Imunização. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
O candidato ao se preparar para as provas do Concurso, de acordo com o programa acima proposto, poderá 
consultar qualquer bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada, ao nível do seu grau 
de escolaridade. 

 

 

 

 


