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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO  
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
CARGOS: TODOS OS CARGOS  

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
políticos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Romelândia (SC). 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
A Educação Infantil e seu Papel hoje. O papel social da Educação Infantil. Educar e cuidar. 
A organização do tempo e do espaço na Educação Infantil. A documentação Pedagógica 
(planejamento, registro e avaliação). Princípios que fundamentam a prática na Educação 
Infantil. Pedagogia da infância, dimensões humanas, Direitos da Infância e relação creche 
família. As instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. 
Parâmetros nacionais de qualidade para a Educação Infantil. Parâmetros básicos de infra-
estrutura para as instituições de educação infantil. Referencial curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Política Nacional de Educação: pelo direito das crianças de zero a seis 
anos à educação. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância, Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e 
desenvolvimento d leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O 
ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes 
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no 
processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico; 
Linguagem oral e escrita. Produção de Textos.  Precursores e seguidores da literatura 
infantil no Brasil. Conceitos metodológicos específicos das áreas de conhecimento de 
português, matemática, história, geografia, ciências, e artes do Ensino Fundamental nos 
Anos Iniciais. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo 
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração 
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes 
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no 
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. Educação inclusiva. Gestão participativa na 
escola. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS  
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Compreensão de texto;  Preposições; Pronomes; Comparação de adjetivos; Superlativos; 
Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa; Verbos modais e 
auxiliares; Verbos Regulares e Irregulares (Passado); Falsos cognatos; Phrasal Verbs; 
Conjunções; Plural; Discurso direto e indireto; Caso genitivo; Advérbios; Determinantes de 
quantidade; Sufixo e prefixo.  
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das modalidades 
esportivas. Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação Física e o 
desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As teorias da 
Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e desportos. 
Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria 
e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação 
física. Tratado de fisiologia do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação. 
Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades 
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e 
pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: 
atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
PEDREIRO 
Trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas 
superpostas e rejuntando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, pisos e 
outros similares; Materiais básicos. Instalações diversas. Noções de Segurança e Proteção. 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de alvenaria e 
concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução 
do serviço de auxiliar. Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; 
Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; 
Preparação de massas; Materiais da construção civil: cimento, areia, pedra, brita, 
madeira, aço, concreto, plásticos. Noções de recebimento, especificação e inspeção de 
materiais. Métodos construtivos. Impermeabilização: tipos de aplicações. Fundações: tipos 
e processos executivos. Formas e escoramentos: tipos de forma, materiais utilizados e 
especificações construtivas. Instalações elétricas: tipos de instalações residenciais, 
materiais utilizados e processos executivos. Paredes, painéis e acabamentos: principais 
tipos de paredes e painéis, processos executivos da alvenaria de vedação e demais 
elementos da alvenaria: vergas, esquadrias, peitoris e ferragens.  
 
ZELADOR 
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Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Requisição de materiais 
necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Postura profissional e apresentação 
pessoal. Equipamentos de segurança. Abertura e fechamento das dependências do órgão. 
Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. Saúde: riscos de 
contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde – EPI (Equipamento de 
Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ contaminantes (produtos 
químicos); cortadores de grama motorizado tipo giro zero, costal; podador e aparador de 
cerca viva. Solo, adubos químicos e orgânicos diversos, canteiros, saquinhos de mudas 
para plantio. Pragas, insetos diversos que atacam plantas em geral e seu controle. 
Defensivos químicos, sua utilização correta, suas características, aplicação e classificação. 
Proteção ambiental: árvores protegidas por lei, regulamentos e normas. Plantas nativas e 
exóticas, suas características: adubação, época de plantio e condução. Tipos de sistemas 
de irrigação de plantas de jardim e gramados. Ferramentas diversas para poda, plantio, 
manutenção de canteiros, roçada manual e limpeza. 
 
MECÂNICO  
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de 
pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais 
dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de 
óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); Motores e Máquinas – conceitos gerais. Classificação dos 
motores. Sistemas de Ignição. Sistema de Lubrificação. Sistemas de Refrigeração. 
Combustíveis. Conhecimentos de mecânica em veículos automotores: Classificação; Motor 
de combustão interna; Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; Motores à 
Diesel; Sistema completo de carburação simples e dupla; Processo de injeção eletrônica de 
combustível; Processo de lubrificação de Motores; Refrigeração de motores; Sistema de 
transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi e carroceria; Sistema 
de suspensão; Órgãos de rodagem; Sistemas de Suspensão de veículos. Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de mecânica 
de automóveis e máquinas pesadas; Funcionamento dos principais componentes de um 
motor à combustão; Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um 
motor à combustão; Parte elétrica de automóveis e caminhões; Sistema de suspensão e 
frenagem de automóveis e caminhões. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO  
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
(normais gerais). 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
(normais gerais). 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, Cidadania – Direitos e Deveres. Noções de 
atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, vacinas e doenças. 
Conhecimentos sobre o ESF – Estratégia Saúde da Família. 
1. Constituição Federal – Título VIII – Da ordem Social 
a. - Capítulo II – Da Seguridade Social 
b. - Seção II – Da Saúde 
2. Portaria GM nº 648 de 28 de março de 2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a 
Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 
3. Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, da Presidência da República; 
4. Lei nº 8080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 
5. Lei nº 8142 de 28/12/1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros da Saúde. 
6. Princípios fundamentais e organizacionais do Sistema Único de Saúde. SUS; 
7. Promoção, prevenção e proteção à Saúde; 
8. Noções de Vigilância à Saúde; 
9. Ações de Educação em Saúde na Estratégia Saúde da Família; 
10. Participação Social; 
11. A Estratégia Saúde da Família, como re-orientadora do modelo de atenção básica à 
saúde. 
 
PROFESSOR DE REFORÇO ESCOLAR – 1° AO 5° ANO (PETI) 
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries 
iniciais. Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e 
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-
pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a 
execução, o acompanhamento e a comunicação de pesquisas científicas na educação. O 
planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: importância, níveis e 
componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo 
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração 
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes 
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no 
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo ensino-
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aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão 
escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão técnica-política da 
prática docente. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como 
foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e 
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Didática 
Geral e metodologia. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Conhecimentos sobre o programa 
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
PROFESSOR DE REFORÇO ESCOLAR – 6° AO 9° ANO (PETI) 
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries 
iniciais. Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e 
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-
pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a 
execução, o acompanhamento e a comunicação de pesquisas científicas na educação. O 
planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: importância, níveis e 
componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo 
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração 
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes 
teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da avaliação no 
cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo ensino-
aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão 
escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão técnica-política da 
prática docente. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como 
foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e 
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Didática 
Geral e metodologia. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Conhecimentos sobre o programa 
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (PETI) 
Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das modalidades 
esportivas. Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação Física e o 
desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As teorias da 
Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e desportos. 
Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria 
e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação 
física. Tratado de fisiologia do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação. 
Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades 
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e 
pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: 
atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Conhecimentos sobre o programa 
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
PROFESSOR DE ARTESANATO (PETI) 
Conhecimento e desenvolvimento de atividades relacionadas ao artesanato em fios 
(bordado, tricô e crochê), tecidos (costura, pintura e macramê), reaproveitamento de 
material reciclável (jornal, plástico, papel, papelão). A produção artística da humanidade 
em diversas épocas, diferentes povos, países, cultura. Identidade e diversidade cultural. A 
contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção 
artístico-estética da Humanidade. Elementos e recursos das linguagens artísticas. ARTE E 
EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação. O professor como mediador entre a arte e o 
aprendiz. O ensino e a aprendizagem em arte. Fundamentação teórico-metodológica. O 
fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da 
humanidade na sala de aula. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Conhecimentos sobre o programa 
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PETI) 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
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– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
(normais gerais). Conhecimentos sobre o programa PETI – Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
FISIOTERAPEUTA (NASF) 
Propedêutica  fisioterapêutica.  Fisioterapia  reumatológica  nas:  síndromes  dolorosas, 
osteoartrite,  osteopenias,  artrites  microcristalinas,  nas  artrites  infecciosas  e 
fisioterapia  nas doenças  inflamatórias  do  tecido  conjuntivo.  Fisioterapia 
ortopédica e traumatológica: Tratamento  fisioterapêutico  nas  Alterações  posturais 
e deformidades  angulares  dos  MMII; Lesões  traumáticas  e  artroplastias  dos  MMSS  e 
MMII;  Lesões  às  estruturas  ósseas  e  de tecidos  moles  do  joelho;  Fisioterapia  nas 
sinovectomias,  tenorrafias  e  transferências tendinosas;  Tratamento  fisioterapêutico nas 
lesões  teciduais.  Fisioterapia  pneumofuncional: Análise  de  gases  (gasometria); 
Oxigenoterapia  e  aerossolterapia;  Terapia  desobstrutiva; Terapia  de  expansão 
pulmonar;  Fisioterapia  nas  cirurgias  abdominais  e  torácicas; Reabilitação  pulmonar; 
Espirometria;  Fisioterapia  respiratória  em  Pediatria;  Introdução  à ventilação mecânica; 
Fisioterapia  nos  distúrbios  do  sono.  Fisioterapia  Cardiovascular: Adaptações 
cardiovasculares  ao  exercício  físico;  Ergometria  e  análise  de  testes ergométricos; 
Reabilitação  precoce  do  paciente  infartado  e  pré  e  pós‐operatório  da  cirurgia 
cardíaca;  Fisioterapia  nas  arteriopatias  e  venopatias;  Reabilitação  do  paciente 
amputado; Fisioterapia  nas  linfopatias  dos  membros  inferiores;  Reabilitação  das 
pacientes mastectomizadas.  Fisioterapia  Desportiva:  Treinamento  de  flexibilidade  na 
prevenção  de lesão  desportiva;  Tratamento  fisioterapêutico  nas  lesões  desportivas; 
Fisioterapia  desportiva em  atletas  com  deficiência.  Fisioterapia  Neurofuncional: 
Desenvolvimento  neuropsicomotor normal  e  anormal  na  paralisia  cerebral; Fisioterapia 
nas  distrofias  musculares;  Fisioterapia na  espinha  bífida;  Fisioterapia  nas  lesões 
encefálicas  adquiridas;  Estimulação  psicomotora precoce;  Síndrome  de  Down; 
Poliomielite;  Pé  torto  congênito;  Má  formação  congênita; Luxação  congênita  do 
quadril;  Lesões  do  plexo  braquial;  Facilitação  neuromuscular proprioceptiva  (FNP)  – 
Kabat  Knott‐Voss;  Método  neuroevolutivo  –  Bobath;  Facilitação central  – Brunnstrom; 
Estimulação  periférica  cutânea  –  Rood;  Hidroterapia  no  paciente neurológico; 
Hemiplegias  nos  A.V.C.s;  Lesões  medulares:  traumáticas  e  não  traumáticas; 
Traumatismos crânioencefálicos  (TCEs);  Neuropatias  periféricas  ‐ Polineuropatias 
(infecciosa –Síndrome  de  Güillian  Barre;  alcoólica;  tóxica;  metabólica)  Paralisia  facial 
periférica  e Lesões  isoladas  dos  nervos  periféricos  (radial,  ulnar,  ciático  poplíteo 
externo);  Distúrbios cerebelares:  ataxia;  Doenças  degenerativas:  síndrome  de 
Parkinson,  esclerose  múltipla  e doença  de  Alzheimer;  Tumores  cerebrais;  Síndrome 
da  Imuno  Deficiência  Adquirida  (AIDS). Fisioterapia em Ginecologia:  Fisioterapia  nas 
síndromes  menstruais;  Reeducação  perineal;     Fisioterapia  em  cirurgia  ginecológica; 
Fisioterapia  na  paciente  mastectomizada;  Exercício terapêutico  e  atividade  física  na 
gestação;  Fisioterapia  no  pré-natal;  Fisioterapia  na gestação  de  risco;  Atuação 
fisioterapêutica  no  pré-parto;  Fisioterapia  no  puerpério. Fisioterapia  em  Ginecologia: 
Teorias  do  envelhecimento;  Alterações  biológicas  do  idoso; Principais  distúrbios  dos 
sistemas  orgânicos  e  imunológico  do  idoso;  Fisioterapia  na  doença de  Parkinson; 
Fisioterapia  na  doença  de  Alzheimer;  Fisioterapia  na  esclerose  múltipla; Fisioterapia 
na  atacia  de  Friedrich;  Fisioterapia  na  doença  de  Dick;  Fisioterapia  na  Coreia de 
Huntington;  Fisioterapia  na  neuropatia  diabética. 
 


