ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Araquari
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 013/2018
ANEXO 03 – Provas e Programas.

Cargos de Nível Médio - Administração
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de
2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e
trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica;
Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica;
Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e
suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Médio terão a Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos com
10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo/função a que o
candidato concorrer:
Agente Administrativo
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Noções de Administração
Pública: Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura
organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Organização
administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; administração
direta e indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções de processos licitatórios.
Noções de Administração Financeira E Orçamentária: Orçamento público: Conceito, Técnicas
Orçamentárias, Princípios orçamentários. Receita pública: Conceito, Classificação segundo a
natureza, Etapas e estágios. Despesa pública: Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas
e estágios. Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos e objetivos. Noções de Gestão de Pessoas
nas Organizações: Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização. A
função do órgão de Gestão de Pessoas: atribuições básicas e objetivos, políticas e sistemas de
informações gerenciais. Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização,
motivação, liderança, desempenho. Comunicação: Elementos da comunicação; Barreiras para a
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comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação; Meios de comunicação; Endomarketing.
Noções de Administração de Recursos Materiais: Classificação de materiais. Tipos de classificação.
Gestão de estoques. Compras: Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no
setor público. Noções de Arquivologia: Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos:
Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação
de documentos de arquivo; Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de
temporalidade de documentos de arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de
arquivo. Preservação e conservação de documentos de arquivo. Conhecimentos de Informática:
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de
entrada e saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus
respectivos aplicativos/ferramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou
superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico;
compartilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos da Web (WWW);
Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança
da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da informação; realização de cópias
de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos
de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o
Português-Brasil).
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Técnico de Enfermagem
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Equipe de
enfermagem. Prontuário do cliente. DST/AIDS, doença mental, tuberculose, hanseníase. Ações de
Atenção à Vigilância em Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância Sanitária e Ambiental; c)
Vigilância à Saúde do Trabalhador. Ética profissional. Noções de anatomia. Relações humanas no
trabalho: equipe de trabalho e pacientes. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas.
Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos
de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais,
higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa,
pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, drenagens,
cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria,
glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto:
afecções do sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino,
esquelético, pré, trans e pós-operatório, urgências e emergências, terapia intensiva, hemodiálise.
Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e
mama, doenças sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria:
avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, doenças prevalentes na
infância (afecções respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição, verminose); distúrbios
neurológicos,
cardíacos,
gástricos,
nutricionais,
esquelético,
endócrino,
doenças
infectocontagiosas, terapia intensiva, urgências e emergências (parada cardiorrespiratória,
mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento,
hemorragias, coma). Pré, trans e pós-operatório. Imunização: esquema básico recomendado pelo
Ministério da Saúde; doenças preveníveis por imunização. Notificação compulsória. Cuidados de
enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na utilização das principais armas
terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia). Medidas de conforto: a)
Preparo do leito; b) Movimentação; c) Transporte e higiene do paciente. Alimentação do adulto e da
criança: a) Dietas; b) Administração. Preparo do paciente para exames e cirurgias: assistência a
exames diversos. Curativos. Prevenção e controle das infecções hospitalares. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em
dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
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Cargos de Nível Superior - Administração
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de
2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e
trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica;
Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica;
Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e
suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Superior terão a Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos
com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo/função a que o
candidato concorrer:
Assistente Social
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Política Nacional de Assistência
Social – PNAS/2004. Políticas Sociais Públicas no Brasil. Relações humanas no trabalho. A
evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e norte-americana. O
movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico metodológicas do Serviço
Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática
do Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo.
Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e
a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos
sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica
da Assistência Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Assistência
Social. Estatuto do Idoso. Lei Federal nº 8.662/1993 – Dispõe sobre a profissão de Assistente
Social). [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a
eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Enfermeiro
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Anexo 03 do Edital de Processo Seletivo 013/2018 – pág 3
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Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fundamentos e
exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética - análise
crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem.
Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de
enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem. Processo social de mudança das
práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas,
rotinas e manuais - elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem.
Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem.
Planejamento na administração e na assistência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e
recursos humanos - recrutamento e seleção. Enfermagem em equipe - dimensionamento dos
recursos humanos. Tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem
na auditoria dos serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa
nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente,
programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia
sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e
prática. Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínicocirúrgicas e a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por
meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do
ensino ao cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. [Poderão ser objeto
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados
até a data de publicação do Edital.]
Fisioterapeuta
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fisioterapia:
Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas afecções
cardiorrespiratórias: conhecimentos específicos em ventilação invasiva e não invasiva, fisiologia da
respiração. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em
neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirúrgicas. Fisioterapia em Queimados.
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Médico Clínico Geral
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas,
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites,
Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II,
Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana,
insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza
obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica,
síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária,
nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal,
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma
cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem;
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Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas;
Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e
agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis,
toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, esquistossomose mansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo,
fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite
atópica, anafilaxia. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Médico Clínico Geral – Especialidade Medicina do Trabalho
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Noções de
estatística em medicina do trabalho. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de
saneamento ambiental. Noções de legislação acidentária. Noções de legislação de saúde e
segurança do trabalho. Previdência Social: funcionamento e legislação. Noções de fisiologia do
trabalho (visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular,
osteoarticular). Noções de atividade e carga de trabalho. Noções de atividade física e riscos à
saúde. Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à
saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. Agentes físicos e
riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde. Noções de toxicologia. Sofrimento psíquico e
psicopatologia do trabalho (inclusive com relação ao álcool e às drogas). Doenças profissionais e
doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer de pele, surdez,
hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho osteoarticular, doenças infecciosas, doenças
cardiocirculatórias, hematopatias, entre outras). Riscos ligados a setores de atividade com especial
atenção à condução de veículos. Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de
trabalho. Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do
trabalho. Noções de funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em
empresas. Noções de ergonomia e melhoria das condições de trabalho. Conhecimento sobre
etiologia das DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho. [Poderão ser objeto de
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até
a data de publicação do Edital.]
Médico Clínico Geral – Especialidade Saúde Mental
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da
Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Sistema nervoso e
suas doenças. Psiquismo e suas doenças. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do
paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa do ego,
Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvolvimento do
adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização.
Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes
psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas
psicoativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos.
Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências
psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense - interdição e responsabilidade criminal. Assistência
psiquiátrica moderna. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
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Cargos de Nível Superior - Magistério
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de
2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e
trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica;
Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica;
Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e
suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Superior terão a Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos
com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo/função a que o
candidato concorrer:
Especialista em Assuntos Educacionais (Administração Escolar)
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem;
relação desenvolvimento e aprendizagem; interdisciplinaridade. Gestão educacional: conceitos,
funções e princípios básicos. A função administrativa da unidade escolar e do gestor:
contextualização teórica e tendências atuais. A dimensão pedagógica do cotidiano da escola e o
papel do administrador escolar. Levantamento e análise da realidade escolar: o projeto político
pedagógico, o regimento escolar, o plano de direção, planejamento participativo e órgãos
colegiados da escola. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
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propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Especialista em Assuntos Educacionais (Orientação Escolar)
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Correntes teóricas e metodológicas. Relação desenvolvimento e
aprendizagem; interdisciplinaridade. Teorias da Aprendizagem. Função social e política da escola.
Inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. Fases do desenvolvimento da
aprendizagem. Sistema Municipal de Avaliação. Gestão Escolar. [Observação: Poderá ser
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de
publicação do Edital.]
Especialista em Assuntos Educacionais (Supervisão Escolar)
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. O homem enquanto sujeito social. A sociedade capitalista: relações
de produção. A educação enquanto processo de humanização. O conhecimento numa perspectiva
de totalidade. A produção material da escola pública contemporânea. As funções sociais da escola
hoje. Os especialistas enquanto articuladores do projeto Político Pedagógico. O planejamento:
concepções e metodologias. A avaliação escolar e institucional: concepções e desdobramentos
pedagógicos. O currículo escolar. Os temas transversais na consolidação da proposta pedagógica.
História da educação mundial. História da educação brasileira. História da educação de Santa
Catarina. As tendências pedagógicas na educação. Gestão Democrática escolar e autonomia. O
financiamento da educação. A organização escolar. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
Professor – Séries Iniciais
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Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Resolução CNE/CEB nº 04/09 – Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, Modalidade Educação Especial.
Resolução nº 4/10 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Resolução
CNE/CEB nº 7/10 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
A função social da escola. Integração entre educar e cuidar na Educação básica. Processos de
alfabetização. Emilia Ferreiro e a construção da escrita. Relação ensino-aprendizagem. Relação
desenvolvimento e aprendizagem. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Pedagogia de
projetos. Avaliação. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Decreto 6.094/2007 – Implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela
União Federal. Portaria MEC nº 867/2012 – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa e as
Ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Concepção de Habilidades e Competências.
Didática e Metodologia da alfabetização e do letramento: Alfabetização na Língua Portuguesa:
Concepções de Alfabetização: currículo no ciclo da alfabetização; avaliação da alfabetização;
inclusão como princípio fundamental do processo de alfabetização. Alfabetização na Perspectiva
do Letramento; Aprendizagem e apropriação do Sistema de Escrita alfabética; Gêneros textuais;
Projetos de Ensino e Sequências Didáticas; A sala de aula como ambiente alfabetizador; Direitos
de Aprendizagem da Língua Portuguesa; Avaliação no Bloco de Alfabetização e Letramento.
Alfabetização Matemática: O ensino de Matemática no Bloco de Alfabetização e letramento; direitos
e objetivos de aprendizagem da matemática; Papéis do brincar e do jogar na Alfabetização
Matemática; A sala de aula como um espaço alfabetizador em Matemática; Quantificação, registros
e agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração decimal; Operações na resolução de
problemas; Geometria; Grandezas e medidas; Educação estatística. Conceito e aplicação da
contextualização de conteúdos. Produção de textos nas turmas de 4ª e 5ª anos. Conceitos
Metodológicos Específicos do Ensino dos Componentes Curriculares: Português, Matemática,
Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso. Saberes matemáticos e os outros campos do saber
(interdisciplinaridade). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Professor de Artes
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
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filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Metodologia do Ensino de Arte. História do ensino de Arte no Brasil:
as relações e contextos do período colonial ao momento atual. Relações da história da arte no Brasil
com as tendências estrangeiras: convergência, divergência e recontextualizações. Lei das
Diretrizes e Bases e as novas formulações legais para o ensino de arte no Brasil. Fundamentos
políticos, culturais e estéticos do ensino escolar de Artes. Metodologias e cotidiano escolar no
ensino escolar de arte: uma perspectiva sócio-histórica. Avaliação do ensino da arte. Mediações
pedagógicas na formação do docente do ensino das Artes. Arte e conhecimento:
interdisciplinaridade no currículo escolar. Conteúdos, métodos e procedimentos escolares em artes
plásticas, artes visuais, artes cênicas e música. As artes visuais, as artes cênicas, a música e a sua
história no Brasil e no mundo. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura
regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e
forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância
do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. Principais obras e artistas dos
estilos da arte: renascentista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções
geométricas: ponto, linha, reta, plano. Figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos.
Arte e questões sociais da atualidade - temas transversais. O conhecimento artístico como produção
e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos
das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura
regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e
forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância
do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
Professor de Educação Física
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores
da Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola
brasileira. A Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação
Física. Planejamento e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas,
ginástica, atividade rítmica e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade
rítmica e expressiva. Fisiologia do exercício. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo
e o esporte como exercício de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do
professor de Educação Física. Lesões e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do
crescimento e desenvolvimento. Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores,
publicados até a data de publicação do Edital.]
Professor de Educação Infantil
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Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Resolução CNE/CEB nº 04/09 - Institui Diretrizes Operacionais para
o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, Modalidade Educação Especial.
Resolução nº 5/09 e Parecer CNE/CEB nº 20/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Resolução nº 4/10 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica. A prática educativa do professor na educação infantil. A organização e o planejamento do
espaço. Relação ensino-aprendizagem. Relação desenvolvimento e aprendizagem.
Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Pedagogia de projetos. O cuidar e o educar. Os
ambientes de aprendizagem na educação infantil. A brincadeira e o desenvolvimento da imaginação
e da criatividade. Alfabetização. A formação pessoal e social da criança. Identidade e autonomia. O
desenvolvimento humano segundo Piaget, Vygostky e Wallon. A psicomotricidade no
desenvolvimento da criança. O papel da educação psicomotora na escola. Ensinar e aprender
matemática na educação infantil. As fases do desenvolvimento infantil e suas relações com a
aprendizagem. Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção de cuidar
na educação infantil. Conceito de Criança, Infância e Educação Infantil. As fases do
desenvolvimento e sua relação com a construção da autonomia. As instituições de Educação Infantil
e a relação com as famílias. Especificidades pedagógicas para creche (de 0 a 3 anos) e pré-escola
(4 a 5 anos). A educação infantil e a articulação com o ensino fundamental. A Educação Infantil e a
construção da leitura e da escrita. As brincadeiras, as interações e as linguagens na educação
infantil. As rotinas na educação infantil. A organização dos tempos e espaços na educação infantil.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores,
publicados até a data de publicação do Edital.]
Professor de Inglês
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino de língua
inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino
de língua inglesa no Brasil. A língua como forma de interação. A língua como perspectiva históricocultural. Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O
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ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês
instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
Professor de Música
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica),
modais, pentatônica e de tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e
compostos. Transposição. Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita,
plagal e de engano). Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5
sons). Teoria de conjuntos. Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e
dominantes com 7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais
(sonata, rondó, ABA, tema com variações). Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de
conjuntos). História da Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Período
Barroco - música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico - sonata, ópera e sinfonia.
Período Romântico - lied, ópera e música instrumental. Século XX - impressionismo,
expressionismo, música dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da Música
Brasileira. Conteúdos específicos referentes a utilização dos instrumentos inerentes ao cargo.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores,
publicados até a data de publicação do Edital.]
Segundo Professor
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Educação Especial no Brasil: da segregação à inclusão. Política
Nacional de Educação Inclusiva. Política de Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico.
Identificação de necessidades educacionais especiais. Conceituação e caracterização do
Transtorno Global do Desenvolvimento. Aspectos importantes do Transtorno Global do
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Desenvolvimento para a educação escolar. A formação e a aprendizagem da criança com
Transtorno Global do Desenvolvimento. A escolarização da criança com Transtorno Global do
desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais: implantação e funcionamento. A deficiência
Intelectual na humanidade. Concepções sobre a deficiência intelectual. A escola comum diante da
deficiência intelectual. A prática pedagógica na escolarização do aluno com deficiência intelectual:
Currículo e Avaliação Pedagógica. Práticas de leitura e escrita com alunos com deficiência
intelectual. Possibilidades do ensino colaborativo no processo de inclusão escolar do aluno com
deficiência mental. Interação e mediação pedagógica. Deficiência Física/Neuromotora no contexto
do processo de ensino-aprendizagem: conceitos e características. O trabalho no espaço escolar:
da identificação às alternativas de ensino. Adequações de recursos e modalidades de Tecnologia
Assistiva /DF e DV. Atendimento educacional especializado para os alunos DF e DV. Educação de
deficientes auditivos e surdos: Conceituação e caracterização. Os órgãos do aparelho auditivo e
seu funcionamento. Etiologia e prevenção da surdez. O papel da família frente à surdez. A inclusão
de alunos surdos no Ensino Comum. O surdo e a história da sua educação. A Língua Brasileira de
Sinais. Recursos Tecnológicos na Educação do aluno surdo. Características comportamentais do
Superdotado e suas implicações no contexto Pedagógico. O processo de aprendizagem para o
aluno com Altas Habilidades. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008). Decreto nº 7.611/2011 – Dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento
Educacional Especializado e dá outras providências. Lei nº 12.764/2012 – “Lei do Autismo”. Lei nº
12.146/2015 - “Lei Brasileira de Inclusão”. Decreto nº 5626/2005 – Regulamenta a Lei nº
10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
Tradutor e Intérprete de Libras
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional
de Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Princípios constitucionais da educação.
Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação.
Psicologia e educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e autonomia da
escola. Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS:
parâmetros fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos
audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com
intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de articulação
teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução
nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na
sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e regulamentação da profissão Intérprete.
As estratégias do uso das expressões faciais e corporais na interpretação. Técnicas de
interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e variações linguísticas da interpretação
em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de Sinais – LIBRAS. [Poderão ser objeto de
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até
a data de publicação do Edital.]
Cargos de Nível Superior – Fundação Municipal de Cultura
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
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LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de
2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e
trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica;
Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica;
Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e
suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Superior terão a Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos
com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo/função a que o
candidato concorrer:
Professor de Artes
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Metodologia do Ensino de Arte. História do ensino de Arte no Brasil:
as relações e contextos do período colonial ao momento atual. Relações da história da arte no Brasil
com as tendências estrangeiras: convergência, divergência e recontextualizações. Lei das
Diretrizes e Bases e as novas formulações legais para o ensino de arte no Brasil. Fundamentos
políticos, culturais e estéticos do ensino escolar de Artes. Metodologias e cotidiano escolar no
ensino escolar de arte: uma perspectiva sócio-histórica. Avaliação do ensino da arte. Mediações
pedagógicas na formação do docente do ensino das Artes. Arte e conhecimento:
interdisciplinaridade no currículo escolar. Conteúdos, métodos e procedimentos escolares em artes
plásticas, artes visuais, artes cênicas e música. As artes visuais, as artes cênicas, a música e a sua
história no Brasil e no mundo. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura
regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e
forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância
do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. Principais obras e artistas dos
estilos da arte: renascentista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções
geométricas: ponto, linha, reta, plano. Figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos.
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Arte e questões sociais da atualidade - temas transversais. O conhecimento artístico como produção
e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos
das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura
regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e
forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância
do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do
Edital.]
Professor de Dança
Professor de Ginástica Rítmica
Lei Orgânica do Município de Araquari. Lei Complementar nº 188/2014 – Plano de cargos, carreiras
e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Lei Complementar nº 117/2011Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araquari. Constituição Federal de 1988:
direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto (artigos 205 ao 214). Lei
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Inclusão e Educação Especial. Projeto
político-pedagógico: concepções, importância e papel. Elementos que constituem o Planejamento.
Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Ética e trabalho. Fundamentos históricos,
filosóficos e políticos da educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e
autonomia da escola. Educação brasileira no contexto atual. Lei Municipal nº 3014/2015 – Plano
Municipal de Educação PME. Artes Geral: Histórico e metodologia do ensino da arte. A arte e a
educação. O ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade
- temas transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e
comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas.
Dança: Origem e evolução; História da dança; Papel da dança na educação; Estrutura e
funcionamento do corpo para a dança; As danças como manifestações culturais; Elementos
corporais e técnicos das danças populares brasileiras; Análise, interpretação e montagem de
coreografias; Noções básicas: Dança popular, Dança de salão e jazz, Características da dança de
rua; Ritmos brasileiros; Técnicas do ballet clássico; Abordagens metodológicas no ensino da dança.
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Poderão ser objeto de questões, as
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de
publicação do Edital.]
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