
 

 

 

 ANEXO I 
 
RECURSO N.º _________ 
(campo preenchido pela Comissão) 
 
Nome do(a) Candidato(a): 

 
________________________________________________________________________ 
 
N.º da Inscrição:__________________  
 
1 - Solicitação: 
1.1 - De acordo com as especificações constantes na Parte 02 deste Recurso solicito 
revisão do gabarito e/ou conteúdo de questão de prova objetiva, nas razões aduzidas a 
seguir. 
 
2 - Observações necessárias à sua formulação: 
2.1 - Qualquer espécie de recurso deverá ser redigida de forma legível, sendo 
INDISPENSÄVEL a todos: 
2.1.1 - Nome e número de inscrição do(a) candidato(a), bem como indicação do cargo a 
que está concorrendo. 
2.1.2 - Indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da 
divulgada no gabarito, quando se tratar de recurso contra gabarito ou conteúdo de questão 
de prova objetiva. 
2.1.3 - Argumentação lógica e consistente (justificativa). 
2.2 - No caso de recurso contra gabarito SEMPRE indicar: 
2.2.1 - Número da questão objeto do recurso. 
2.2.2 - Gabarito divulgado pela entidade executora do Processo Seletivo Público. 
2.2.3 - Gabarito que o candidato considera como correto e justificativo. 

 Termos em que, 

P. e espera provimento. 

 
Data: _____/_____/________ 

 
______________________________ 
               Assinatura do(a)    
                   Candidato(a) 

  

 
 
 
 
 



 

 

 

(Parte 02) 
 
RECURSO: Justificativa do Candidato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo:______________________
___ 
 
N.º da 
inscrição:_________________ 
 
Data: ____/____/_________ 

 
 
 
_______________________________
__ 
              Assinatura do(a) 
Candidato(a) 

Atenção *Caso esta folha seja insuficiente, retire uma fotocópia e obrigatoriamente date, 
numere e assine todas as demais páginas, sob pena de nulidade. 
 
 
 



 

 

 

Requerimento de Solicitação de Condições Especiais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – PROCESSO SELETIV OSIMPLIFICADO 001/2013. 
À Comissão Geral do processo seletivo simplificado 
Eu, ______________ ___________________, Carteira de identidade 
nº. _______________________, CPF nº. __________, Inscrição nº. _____, 
Candidato ao Cargo de:____________________, vem requerer : 
Necessidades Solicitações 
Necessidades Físicas: 
Sala para amamentação .................................................. (     ) 
Sala térrea (dificuldade de locomoção) ............................ (    ) 
Necessidades Visuais (cego ou pessoa com baixa visão): 
Auxilio na Leitura da prova escrita (ledor) ........................ (     ) 
Prova ampliada (fonte 16) .............................................. (     ) 
Prova ampliada (fonte 28) .............................................. (     ) 
 
Confresa -MT  ______ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
PORTUGUÊS: 
1 - Compreensão e interpretação de textos; 
2 - Nível de linguagem: variedade lingüística, formalidade e informalidade, formas de 
tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa;  
3 - Língua padrão: ortografia, crase, regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal 
e nominal; 
 4 - Morfossintaxe: estrutura, formação, classe, função e emprego de palavras;   
5 – Outras classes gramaticais: Artigo, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, crase, 
advérbio, etc.  
MATEMÁTICA: 
1. Operações fundamentais: adição, multiplicação, subtração e divisão; 
2. Problemas envolvendo as operações fundamentais;  
3. Sistema decimal: unidade, dezena, centena, milhar, dobro e triplo;  
4 - Operações, ordem e valor absoluto e relativo; 
5 - Medidas: de tempo, de comprimento, quantidade de liquido; 
6 – Cálculos. 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL SUPEIOR 
PORTUGUÊS: 
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e 
coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; 
sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal 
e nominal; estudo da crase; semântica e estilística. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
PORTUGUÊS: 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-
acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de 
palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das 
orações, concordância verbal e mominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERI OR: 

 
ESPECÍFICOSÍ 

                                  TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do 
paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle 
hídrico, administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao 
autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para 
exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética 
do profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: 
Participar da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do 



 

 

 

adulto, mulher, criança e adolescente; conhecer doenças nfectoparasitárias e demais 
patologias atendidas na rede básica; Atentar para a importância das ações educativas a 
respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com a saúde. Noções de 
enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas 
(hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência ao 
paciente cirúrgico e possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na 
recuperação anestésica, assim como atuar no processamento de artigos hospitalares, 
conhecendo as rotinas de esterelização, preparo de material e prevenção de infecção 
hospitalar. Noções de Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-
parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, 
segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de 
bases com diabetes mellitus e hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-
Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os 
com técnicas científicas,  Legislação do SUS. Ética profissional. 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos 
técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura - 
manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 
Câmara clara - seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em 
radiologia. Fluxograma técnico - administrativo - registro do paciente, identificação, 
encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de 
saúde. Ética Profissional. 

PSICÓLOGO: 
Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação 
psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e 
as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações 
clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo clínico 
das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e 
terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do 
Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. Cidadania, classes 
populares e doença mental. Política de saúde mental no Brasil: visão histórica; Medicina, 
psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens mentais; Articulação entre 
clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Psicologia e 
Educação. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS. 
Modelo Assistencial e Financiamento. Política Nacional de Humanização. Sistema Único de 
Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no 
SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de 
Notificação Compulsória. A Saúde no contexto da Seguridade Social. Saúde 
Complementar. Situação de saúde, políticas públicas e organização de programas e 
serviços para segmentos populacionais estratégicos. Educação em saúde. Políticas 
Nacionais na área da saúde. Código de Ética do Psicólogo. 
. 
CONHECIMENTOS EM  INFORMÁTICA – AGENTE  ADMINISTRAT IVOS E TÉCNICO ADM  
EDUCACIONAL 
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Dos, Windows, Linux): 
Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, 
renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); 



 

 

 

Editor de texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de 
fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de 
planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e 
Intranet; Envio e recebimento de E‐mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; 
Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; 
Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de 
dados. 
 

CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS – LICENCIATURAS, MÉDIO E MAGISTÉRIO 
Estrutura: Organização da educação brasileira; Legislação educacional (LDB nº9394/96); 
Políticas educacionais; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Descentralização: 
avaliação, currículo, legislação; Plano Nacional de Educação. Significado e limites do Plano 
Nacional de Educação; Neoliberalismo e implicações no campo educacional. A política 
educacional do Banco Mundial. Lei nº 9.394/96/LDB: antecedentes históricos da LDB; a 
trajetória da nova LDB; limites e perspectivas: concepções, diretrizes e bases da educação 
na nova LDB. Resolução CNE/CEB nº 1/2000. Parecer CNE/CEB nº11/2000. 
Fundamentos: Filosofia da Educação: Concepções liberais e progressistas da educação: 
contribuições e limites; Pedagogia tradicional, nova e tecnicista. Sociologia da Educação: a 
democratização da escola; educação e sociedade. Psicologia da Educação: Teoria do 
desenvolvimento humano, suas distintas concepções; História da Educação: da primeira 
república ao advento da nova república; A história das idéias pedagógicas: pensamento 
pedagógico – da antigüidade clássica ao iluminismo e a escola nova. O pensamento 
pedagógico brasileiro. Construtivismo. Piaget e Vygotsky. Alfabetização. História da 
Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Didática. Qualidade e educação. Educação 
de jovens e adultos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Paulo Freire 
    DENTISTA 
Exame de cavidade bucal; etiopatogenia da cárie dental; semiologia e tratamento da cárie 
dental; Preparos cavitários; materiais forradores e restauradores; cirurgia menor em 
odontologia; farmacologia odontológica de interesse clínico; Odontologia preventiva: 
Epidemiologia e prevenção da cárie dentária; Epidemiologia e prevenção da doença 
periodontal; níveis de prevenção e aplicação; sistema incremental;Doenças 
infectocontagiosas de interesse odontológico;Urgência em odontologia;Conhecimento e 
prevenção de acidentes e infecção no trabalho; Bases farmacológicas para prática clínica. 
Uso clínico dos antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais. Situação de 
saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços para segmentos 
populacionais estratégicos. Educação em saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. 
Código de Ética do Odonlogo. 
 


