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ANEXO II – EDITAL Nº 143/2011 
CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
PROGRAMA BÁSICO DAS DISCIPLINAS CONSTANTES DA PROVA ESCRITA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LINGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS 
 
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Gêneros textuais. 3 Fatores de Textualidades, 4. Ortografia 
oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Emprego da crase. 7. Pontuação. 8. Concordância nominal e verbal. 9. 
Regência nominal e verbal. 10. Redação Empresarial e Oficial. 11. Relações sintático–semântico-discursivas no 
processo argumentativo. 
 

LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – TODOS OS CARGOS 
 
1. Direito Constitucional: Direito e Garantias Fundamentais (art. 5º ao 17 da C.F.); da Administração Pública 

(art. 37 ao 41 da C.F.); Da Ordem Social (art. 205 ao 216, 218, 219, 225 ao 232 da C.F.); 2. Dos Crimes 
contra a Administração Pública (art. 312 ao 327 do Código Penal); 3. Improbidade Administrativa - Lei 
8.429/92; 4. Lei 8.112 e alterações posteriores: Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e 
Substituição (art. 5º ao 39 da Lei 8.112/90); Dos Direitos e Vantagens (art. 40 ao 115 da Lei 8.112/90); Do 
Regime Disciplinar (art. 116 ao 142 da Lei 8.112/90). 5. Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal. (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 e suas atualizações). 

 
INFORMÁTICA – TODOS OS CARGOS 

 
1. Conceitos relacionados a hardware, software, computadores e periféricos.  

2. Conceitos relacionados ao ambiente Microsoft Windows (versões XP, Vista e 7), uso do ambiente 
gráfico, aplicativos, acessórios, execução de programas e suas funcionalidades: ícones, teclas de 
atalho, janelas, menus, armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, compartilhamentos, impressão e áreas 
de transferência. 

3. Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas, e recursos do Pacote de aplicativos 
LibreOffice (versão 3 e atualizações) e Microsoft Office (versões 2003 e 2007): editores de Texto, 
planilhas de cálculo/eletrônicas e softwares de apresentações. 

4. Fundamentos de intranet e internet. Serviços básicos de Internet: Correio Eletrônico (produção, 
manipulação e organização de e-mails), Navegação e sites de Pesquisa. Aplicativos: Navegadores 
(Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 7 e suas atualizações), antivírus, firewall, antispyware. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
NÍVEL C 
 
ASSISTENTE DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  
 
CÓDIGO 01 
 

MATEMÁTICA 
1. Números naturais: múltiplos e divisores, números primos, divisibilidade, 

fatoração, máximo divisor e mínimo múltiplo comuns e operações 
fundamentais. 

2. Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais, irracionais e reais , 
operações ( adição, subtração, multiplicação, divisão) e suas propriedades. 
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3. Potenciação e radiciação de números reais. 
4. Razão e proporção, divisão direta e inversamente proporcionais, regra de 

três simples e composta. 
5. Porcentagem e juros simples.  
6. Sistema legal de unidades e medidas: medidas de comprimentos, áreas, 

volumes, ângulos, massa e tempo e conversões de unidades.  
7. Geometria plana: Teorema de Tales, relações métricas no triângulo 

retângulo, cálculo de áreas e perímetros de polígonos (triângulos, 
retângulos, trapézio paralelogramos , polígonos regulares e losangos), 
comprimento e área de circunferência e círculo, 

8. Funções: definição, domínio, imagem, gráficos, funções polinomiais do 1º e 
do 2º graus. 

INFORMÁTICA;  
1. Conceitos básicos de computação: hardware, software, dado, informação; 

Fundamentos acerca da Arquitetura do computador pessoal: Processadores, 
Placas- mãe; Memórias, Barramentos, Dispositivos de armazenamento e 
Periféricos de entrada/saída; Noções de Sistemas de numeração; 
Representação de Dados; 

2. Sistemas Operacionais Proprietários: ambiente Microsoft Windows (versões 
XP, Vista e 7), uso do ambiente gráfico, aplicativos, acessórios, execução de 
programas e suas funcionalidades: ícones, teclas de atalho, janelas, menus, 
armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, 
compartilhamentos, impressão e áreas de transferência 

3. Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas e recursos do 
Pacote de aplicativos LibreOffice (versão 3 e atualizações) e Microsoft Office 
(versões 2003 e 2007): editores de Texto, planilhas de cálculo/eletrônicas e 
softwares de apresentações. 

4. Conceitos e serviços relacionados à Internet e Intranet. Serviços básicos de 
Internet: Correio Eletrônico (produção, manipulação e organização de e-
mails), Navegação e sites de Pesquisa. Aplicativos: Navegadores (Internet 
Explorer 9 e Mozilla Firefox 7 e suas atualizações), antivírus, firewall, 
antispyware. Procedimentos de segurança física e segurança lógica. 

5. Conhecimentos relacionados ao sistema operacional Linux – organização e 
gerenciamento de arquivos, diretórios e programas. Comandos básicos. 

6. Fundamentos de Redes de Computadores: conceitos básicos de 
comunicação de dados; Definição, classificação e noções de configuração de 
redes de computadores; Componentes de uma Rede; Equipamentos de 
Conectividade; Cabeamento Estruturado; Redes LAN, MAN, WAN, WLAN: 
Topologias Lógicas e Físicas, Fundamentos de Arquitetura de Redes em 
Camadas; Principais Protocolos de Comunicação; TCP/IP - Conceitos 
Fundamentais. 

7. Noções de Manutenção de Computadores: Montagem e configuração básica 
de computadores. Principais Portas de comunicação; Particionamento de 
disco; Formatação; tipos de sistemas de arquivos (FAT16, FAT32, NTFS, EXT2 
e EXT3); Instalação de mais de um sistema operacional no mesmo micro; 
Fontes de alimentação. 

 

AUXILIAR EM 
ADMINISTRAÇÃO 
 
CÓDIGO 02 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
1. Noções de Administração: conceitos básicos, tipos de organização e 

ambiente organizacional. 
2. Noções de Administração Financeira: conceitos básicos, tesouraria, 

controladoria e auditoria. 
3. Noções de Administração de Recursos Humanos: conceitos básicos, 

motivação e liderança. 
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4. Noções de Administração de Recursos Materiais e patrimoniais: conceitos 
básicos, organização e administração de almoxarifado, unidade de 
estocagem, atividade do almoxarifado, localização de materiais e normas de 
estocagem. 

5. Noções de Arquivologia. 
6. Qualidade em serviços. 

CONTRAMESTRE-OFÍCIO 
 
CÓDIGO 03 

1. Métodos de Navegação – Navegação Estimada e Navegação Eletrônica;  
2. Equipamentos Eletrônicos de Auxílio à Navegação; 
3. Manobras com Embarcação; 
4. Classificação de Embarcações; 
5. Publicações de Auxílio à Navegação; 
6. Marinharia; 
7. Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar; 
8. Primeiros Socorros; 
9. Salvatagem e Combate a Incêndio; 
10. Sobrevivência no Mar. 

COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÕES 
 
CÓDIGO 04 

1. Gerenciamento de Lixos e Resíduos a Bordo; 
2. Sistema  de Combate a Incêndio  e Salvatagem e suas Aplicações a Bordo; 
3. Preparação de Alimentos; 
4. Planejamento de Compra e Armazenamento de Alimentos; 
5. Higienização de Instalações, Equipamentos e Utensílios; 
6. Congelamento e Descongelamento de Alimentos; 
7. Cocção e Reaquecimento de Alimentos; 
8. Higiene de Manipuladores; 
9. Uniformes; 
10. Doenças Transmitidas por Alimentos; 
11. Planejamento de Cardápios e Utilização de Sobras. 

 
MESTRE DE 
EMBARCAÇÕES DE 
PEQUENO PORTE 
 
CÓDIGO 05 
 

1. Tipos de Navegação; 
2. Classificação de Embarcações; 
3. Sistemas e Equipamentos Auxiliares à Navegação; 
4. Sinalização Náutica; 
5. Regulamento Internacional para evitar Abalroamento no Mar; 
6. Meteorologia; 
7. Cartas Náuticas; 
8. Código Internacional de Sinais; 
9. Procedimentos de Atracação e Fundeio; 
10. Estabilidade de Embarcações; 
11. Legislação Aquaviária. 

 
 
 
NÍVEL D 
 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 
CÓDIGO 06 
 

1. Noções de Administração Financeira: conceitos básicos, tesouraria, 
controladoria e auditoria. 

2. Noções de Administração de Recursos Humanos: conceitos básicos, 
motivação e liderança. 

3. Noções de Administração de Recursos Materiais e patrimoniais: conceitos 
básicos, segurança no ambiente de materiais, movimentação de materiais, 
armazenagem de materiais e preservação de materiais. 

4. Processos Administrativos – Planejamento: aspectos conceituais e tomada 
de decisão. 

5. Processos Administrativos – Organização: aspectos conceituais, divisão de 
trabalho, autoridade, empoderamento e estrutura organizacional. 

6. Processos Administrativos – Direção: aspectos conceituais, sistemas de 
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administração, motivação e liderança. 
7. Processos Administrativos – Controle: aspectos conceituais, processo de 

controle, tipos de controle. 
8. Qualidade em Serviços. 
9. Noções de licitação – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores 

 
DIAGRAMADOR 
 
CÓDIGO 07 

1. Conhecimentos práticos e teóricos sobre os processos de interpretação e 
criação de peças gráficas; 

2. Desenvolver projetos gráficos para livros, jornais, revistas, cartazes, entre 
outros, envolvendo o uso de computadores e tablets; 

3. Dominar os processos de pré-impressão, impressão e pós-impressão; 
4. Compreender os usos e aplicações das cores em projetos gráficos para os 

mais variados sistemas de impressão, assim como a aplicação das cores nos 
processos comunicacionais; 

5. Manipulação e tratamento de imagens digitais; 
6. Gerenciamento de tipologias e sua aplicação estética em projetos gráficos; 
7. Ter domínio teórico e prático dos programas Corel Draw X3 ou superior, 

Indesign CS3 ou superior, Photoshop CS3 ou superior, Ilustrator CS3 ou 
superior, Acrobat com plugin PitStop; 

8. Conhecer as especificações técnicas para fechamento de arquivos para 
sistemas de impressão offset, CTP e serigrafia; 

9. Conhecer noções básicas em ISO. 

 
OPERADOR DE CÂMERA 
DE CINEMA E TV  
 
CÓDIGO 08 
 

Evolução das câmeras de cinema e de televisão e as novas tecnologias; relação 
de aspectos de telas e suas proporções e resoluções; padrões e formato de 
vídeo; sistemas de cor; compressão do sinal de vídeo; vídeo analógico e digital; 
conhecimentos gerais do menu de câmera; elementos da linguagem visual e 
técnicas de captação de imagem: classificação dos planos, regras de 
enquadramentos e angulações, movimentos de câmera com tripé, dolly, 
steadicam, travelling e grua, composição, planos e contra-planos, eixo e linha 
imaginária; iuminação: tipos de refletores, funções e acessórios, tipos de fontes 
de luz, temperatura de cor e intensidade, balanço de branco, luz direta ou 
indireta, contraluz, filtros de correção de cor, atenuação e efeito; tipos de lentes, 
iris, distância focal, zooms, macro e profundidade de campo; captação de áudio, 
mixagem de áudio, níveis de áudio, gravação de som direto, som ambiente e uso 
dos microfones e suas funções; circuitos série e paralelo; queda de tensão em 
cabos/condutores de alimentação; medição de tensão, corrente e resistência; 
circuito aberto e curto-circuito; funcionamento básico do transformador 
monofásico; proteção de equipamentos elétricos: fusíveis e disjuntores. 

 
TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
ALIMENTOS 
CÓDIGO 09 

1. Boas Práticas e Segurança para Laboratório; 
2. Análises microbiológicas de alimentos (Coleta, transporte e 

estocagem de amostras; Preparação de amostras para análise; Técnica 
básica de contagem de microrganismos em placas; Técnica básica de 
contagem de microrganismos pelo número mais provável; Técnica básica 
de detecção da presença\ausência de microrganismos); 

3. Análises físico-químicas de alimentos (Amostragem e Preparo de 
amostras para análise; Limpeza e cuidados com vidrarias; Vidrarias, 
utensílios e equipamentos; Pesagem; Preparo e padronização de 
reagentes e soluções; Determinação de pH, acidez, umidade, cinzas, 
proteínas, carboidratos, lipídeos e glicídios); 

4. Microscopia em alimentos; 
5. Técnicas de análise sensorial; 
6. Princípios de conservação de alimentos; 
7. Tecnologia de processamento de produtos de origem animal (carnes e 

produtos avícolas, pescado, leite e mel); 
8. Tecnologia de processamento de produtos de origem vegetal (frutas, 
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legumes, hortaliças, cereais e bebidas); 
9. Controle de qualidade de produtos de origem animal e vegetal; 
10. Higiene e legislação para as indústrias de alimentos. 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
DESIGN 
 
CÓDIGO 10 

1. Design gráfico: conceito, história, princípios básicos. 
2. Tipografia 
3. Composição visual: Cor, forma, estrutura e proporção 
4. Diagramação 
5. Computação gráfica 
6. Meios de comunicação 
7. História das artes visuais: Composição figurativa e abstrata 
8. Ilustração. 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
EDIFICAÇÕES 
 
CÓDIGO 11 

1. Origem, Formação  e  Composição do Solo; 
2. Ensaios de Caracterização, Índices Físicos do Solo e Propriedades de suas 

Partículas Sólidas; 
3. Plasticidade, Consistência, Compressibilidade e Resistência ao Cisalhamento 

do Solo; 
4. Permeabilidade dos Solos e seus Ensaios; 
5. Compactação dos Solos  e  Índice Suporte Califórnia; 
6. Prospecção do Subsolo e Ensaios de Campo aplicados a Obras Geotécnicas;   
7. Materiais de Construção: Concreto, Argamassa, Aglomerantes e Agregados,  

Madeira,  Materiais Metálicos e Aço; Materiais Cerâmicos;  
8. Desenho Técnico e Arquitetônico: Vistas Ortogonais e Perspectivas; Cortes; 

Escalas; Cotagem;   O Projeto arquitetônico e seus Desenhos; 
9. Desenho Auxiliado por Computador (CAD): Edição e Modificação de 

Desenhos em 2D; Criação e uso de Blocos; Cotagem e Impressão.   
10. Noções Básicas de Topografia;     
11. Noções Básicas de  Orçamento de Obras;  

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
ELETRÔNICA  
 
CÓDIGO 12 

MATEMÁTICA 
1. Números naturais: múltiplos e divisores, números primos, divisibilidade, 

fatoração, máximo divisor e mínimo múltiplo comuns e operações 
fundamentais. 

2. Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais, irracionais e reais, 
operações ( adição, subtração, multiplicação, divisão) e suas propriedades. 

3. Potenciação e radiciação de números reais. 
4. Razão e proporção, divisão direta e inversamente proporcionais, regra de 

três simples e composta. 
5. Porcentagem e juros simples.  
6. Sistema legal de unidades e medidas: medidas de comprimentos, áreas, 

volumes, ângulos, massa e tempo e conversões de unidades.  
7. Geometria plana: Teorema de Tales, relações métricas no triângulo 

retângulo, cálculo de áreas e perímetros de polígonos (triângulos, 
retângulos, trapézio paralelogramos , polígonos regulares e losangos), 
comprimento e área de circunferência e círculo, 

8. Funções: definição, domínio, imagem, gráficos, funções polinomiais do 1º e 
do 2º graus. 

 
ELETRÔNICA 
1. Circuitos de corrente contínua e corrente alternada, grandezas elétricas e 

Lei de Ohm.  
2. Resistores, baterias, capacitores e indutores. Sinais senoidais, freqüência, 

amplitude, fase, valor eficaz e fator de potência.  
3. Lei de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone. Teoremas de Thevenin e Norton.  
4. Filtros RL/RC. Circuitos integradores e diferenciadores. Circuitos RLC. 

Transformadores. Circuitos com diodos. Semicondutores. Circuitos com 
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tiristores. Retificadores de meia-onda, onda completa, dobrador de tensões. 
Diodo Zener. Retificadores controlados. Circuitos com transistores, 
polarização e reta de carga.  

5. FET, MOSFET. Configuração Darlington. Amplificadores classe A, classe B e 
classe AB. Amplificadores operacionais, circuitos integradores e 
diferenciadores, comparador e filtro ativo. 

 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
ELETROTÉCNICA 
 
CÓDIGO 13 

MATEMÁTICA 
1. Números naturais: múltiplos e divisores, números primos, divisibilidade, 

fatoração, máximo divisor e mínimo múltiplo comuns e operações 
fundamentais. 

2. Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais, irracionais e reais, 
operações ( adição, subtração, multiplicação, divisão) e suas propriedades. 

3. Potenciação e radiciação de números reais. 
4. Razão e proporção, divisão direta e inversamente proporcionais, regra de 

três simples e composta. 
5. Porcentagem e juros simples.  
6. Sistema legal de unidades e medidas: medidas de comprimentos, áreas, 

volumes, ângulos, massa e tempo e conversões de unidades.  
7. Geometria plana: Teorema de Tales, relações métricas no triângulo 

retângulo, cálculo de áreas e perímetros de polígonos (triângulos, 
retângulos, trapézio paralelogramos , polígonos regulares e losangos), 
comprimento e área de circunferência e círculo, 

8. Funções: definição, domínio, imagem, gráficos, funções polinomiais do 1º e 
do 2º graus. 

 
ELETROTÉCNICA 
1. Conceitos de tensão, corrente e resistência, circuitos elétricos, magnetismo, 

Lei de Ohm, potência elétrica, corrente alternada trifásica, bifásica e 
monofásica. Geração; transmissão e consumo de energia elétrica. 

2. Leitura e interpretação de projetos e esquemas elétricos, normas técnicas. 
3. Dimensionamento de fios e disjuntores para instalações elétricas; 

Instalações elétricas, comandos elétricos de motores; tipos de motores 
elétricos e seus fundamentos, sistema de partida manual; sistema de partida 
por contatores; sistema de partida de proteção térmica e termomagnética, 
aplicação de contatores e temporizadores, inversores, controlador lógico 
programável, materiais elétricos. 

4. Ensaios elétricos em motores elétricos em geral, transformadores. 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
INFORMÁTICA 
 
CÓDIGO 14 

1. Conceitos relacionados a hardware, software e periféricos.   
2. Sistemas Computacionais: Organização e Arquitetura de Computadores. 

Componentes de um computador: CPU, Memória, barramento, Dispositivos 
de E/S. Linguagem de programação. Compiladores e interpretadores. A 
informação e sua representação: sistemas de numeração, conversão entre 
os sistemas de numeração e representação de dados. 

3. Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas, e recursos do 
Pacote de aplicativos LibreOffice (versão 3 e atualizações) e Microsoft Office 
(versões 2003 e 2007): editores de Texto, planilhas de cálculo/eletrônicas e 
softwares de apresentações. 

4. Fundamentos de intranet e internet. Serviços básicos de Internet: Correio 
Eletrônico (produção, manipulação e organização de e-mails), Navegação e 
sites de Pesquisa. 

5. Sistemas operacionais: fundamentos, escalonamento de processos, threads, 
gerenciamento de memória (paginação, segmentação), modelos de entrada 
e saída (mapeada em memória, DMA), sistemas de arquivos. 

6. Redes de Computadores: Tipos e topologia de redes. Redes geograficamente 
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distribuídas, redes locais, redes adhoc, topologias ponto a ponto e 
multiponto. Conceitos de Redes baseadas em Ethernet. Fast ethernet. 
Gigabit ethernet. VLAN (IEEE 802.1Q). Protocolo ARP. Endereçamento MAC. 
Padrões de Redes Locais sem Fio. Repetidores, hubs, bridges, switches, 
roteadores, gateways. Camadas de Rede e de Transporte: O protocolo IP, 
endereçamento IP, CIDR.  Roteamento de pacotes. Estabelecimento e 
liberação de conexão. Controle de fluxo; UDP; TCP.  Protocolos de Camada 
de Aplicação. 

7. Conhecimento sobre sistemas operacional Windows (XP, Vista e 7) :  
sistemas de arquivos, instalação e configuração do Sistema Operacional; 
instalação de aplicativos e utilitários. Serviço de diretório Active Directory, 
autoridades administrativas, políticas de grupo, domínios. Administração de 
contas de usuários e grupos. Cotas de disco. Configuração de serviços de 
Rede e Aplicação: HTTP, DHCP, DNS, NAT, Roteamento.  

8. Conhecimento sobre sistemas operacional Linux Debian: Conceitos de 
kernel e Shell. Sistema de arquivos: comandos para manipulação de 
arquivos e diretórios, permissão e acesso a arquivos, redirecionamento de 
entrada e saída. Instalação e configuração do Sistema Operacional; 
instalação de aplicativos e utilitários. Comandos para gerenciamento de 
processos. Cotas de disco. Programação básica em ambiente bash shell. 
Configuração de dispositivos de redes. Configuração e gerência de serviços 
de Rede e Aplicação: Roetamento, NAT, Acesso Remoto (SSH), DHCP, NFS, 
SAMBA, DNS, FTP, HTTP, SMTP (Postfix), Proxy SQUID.  

9. Segurança da Informação: Fundamentos. Vulnerabilidades, ameaças e riscos 
de ataques a sistemas computacionais. Prevenção e tratamento de 
incidentes. Dispositivos de Segurança. Firewall, IDS, IPS e VPN. Malwares: 
vírus de computador, cavalo de tróia, spyware, backdoors, keylogger, 
worms. 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
MECÂNICA 
 
CÓDIGO 15 

1. Leitura e interpretação de desenho técnico segundo as normas brasileiras; 
2. Processos de soldagem por processos elétricos e a gás; 
3. Materiais de construção mecânica: aços, ferro fundido, metais não 

ferrosos e polímeros; 
4. Metrologia mecânica: paquímetro e traçador de altura, micrômetro,relógio 

comparador e apalpador, goniômetro,    sistemas de medição e fontes de 
erros metrológicos; 

5. Usinagem mecânica; 
6. Hidráulica e pneumática: válvulas, atuadores e circuitos de automação; 
7. Máquinas operatrizes: torno, fresadora, furadeira, serra mecânica, plaina e 

trabalho de bancada; 
8. Manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos; 
9. Ensaios mecânicos: tração, compressão, flexão, impacto; 
10. Saúde e segurança do trabalho: primeiros socorros, equipamentos de 

proteção individual, equipamento de proteção coletiva, prevenção, 
controle e registro de acidentes e doenças do trabalho. 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA 
AGROPECUÁRIA 
 
CÓDIGO 16 

1. Introdução  à  Agroecologia:  conceitos,  princípios e bases  científicas  da 
agroecologia.  

2. Manejo e conservação de solos.  
3. Irrigação e drenagem: conceitos gerais, métodos e uso.  
4. Horticultura: importância, métodos de propagação, plantios comerciais, 

tratos culturais e fitossanitários em olericultura, fruticultura e grandes 
culturas. Sistema de produção (semeadura, espaçamento, densidade de 
plantio, preparo do solo, correção e adubação de solos, controle de  pragas 
e doenças, colheita e armazenamento) das seguintes culturas regionais: 
milho, feijão, tomate, melancia, coco e banana.  

5. Produção animal: sistemas de criação, manejo alimentar, reprodutivo e 
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sanitário em apicultura, avicultura, bovinocultura de leite e de corte, 
caprinocultura, equideocultura, ovinocultura, piscicultura e suinocultura.  

6. Conservação de forrageiras e pastagens: produção de silagem e feno.  
7. Avaliação  da saúde  do  animal. Controle  de parasitas. Ordenha. Ambiência: 

avaliação de condição de conforto dos animais nos ambientes criatórios. 
Transmissão e prevenção de zoonoses. Vias de administração de drogas, 
coleta de amostras e administração  de  medicamentos.   

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
 
CÓDIGO 17 
 

1. Circuitos de corrente contínua e corrente alternada, grandezas elétricas e 
Lei de Ohm.  

2. Resistores, baterias, capacitores e indutores. Sinais senoidais, freqüência, 
amplitude, fase, valor eficaz e fator de potência.  

3. Lei de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone. Teoremas de Thevenin e Norton.  
4. Filtros RL/RC. Circuitos integradores e diferenciadores. Circuitos RLC. 

Transformadores. Circuitos com diodos. Semicondutores. Circuitos com 
tiristores. Retificadores de meia-onda, onda completa, dobrador de 
tensões. Diodo Zener. Retificadores controlados. Circuitos com transistores, 
polarização e reta de carga.  

5. FET, MOSFET. Configuração Darlington. Amplificadores classe A, classe B e 
classe AB. Amplificadores operacionais, circuitos integradores e 
diferenciadores, comparador e filtro ativo. 

TÉCNICO EM 
ELETROTÉCNICA  
 
CÓDIGO 18 
 

1. Conceitos de tensão, corrente e resistência, circuitos elétricos, magnetismo, 
Lei de Ohm, potência elétrica, corrente alternada trifásica, bifásica e 
monofásica. Geração; transmissão e consumo de energia elétrica. 
 
2. Leitura e interpretação de projetos e esquemas elétricos, normas técnicas. 
 
3. Dimensionamento de fios e disjuntores para instalações elétricas; Instalações 
elétricas, comandos elétricos de motores; tipos de motores elétricos e seus 
fundamentos, sistema de partida manual; sistema de partida por contatores; 
sistema de partida de proteção térmica e termomagnética, aplicação de 
contatores e temporizadores, inversores, controlador lógico programável, 
materiais elétricos. 
 
4. Ensaios elétricos em motores elétricos em geral, transformadores. 

TRANSCRITOR DO 
SISTEMA BRAILLE 
 
CÓDIGO 19 
 

1. Grafia Braille Para a Língua Portuguesa; 
2.   Normas Técnicas para a Produção de Textos Em Braille; 
3. Grafia Química Braille; 
4. Musicografia Braille; 
5. Ensino De Musicografia Braille: Um Caminho Para a Educação Musical 

Inclusiva; 
6. O Código Matemático Unificado; 
7.  Técnicas De Cálculo e Didática do Soroban;  
8. Uma Introdução à Trajetória das Pessoas com Deficiência na História do 

Brasil; 
9. Histórico Diagnostico do Sistema Braille; 
10. O Braille como Meio Natural de Leitura e de Escrita dos Deficientes Visuais; 
11. Principais Leitores de Tela para as Pessoas com Deficiência Visual: 

Jaws, Virtual Vision, Orca E Nvda. 
12.  Produção Braille: Formatação, Configuração e Impressão. 
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NÍVEL E 
 

ARQUIVISTA 
 
CÓDIGO 20 

 1. Gestão documental: da organização à disseminação da informação em 
arquivo 
2. Arquivos especializados 
3. Difusão cultural e ação educativa em arquivo 
4. Gestão de serviços  
5. Políticas para instituições arquivísticas 
6. Produção de documentos institucionais: geração, trâmite, guarda, acesso, 
recuperação e uso 
7. Legislação arquivística 
8. Conservação de acervos documentais físicos 
9. Memorial: da organização à disseminação 
10. Ética e de ontologia arquivística 

BIBLIOTECÁRIO-
DOCUMENTALISTA 
 
CÓDIGO 21 

1. Desenvolvimento de coleções em diferentes unidades de informação; 
2. Sistemas de informação: Planejamento e geração de base de dados; 
3. Fontes de informação gerais e especializadas; 
4. Origem e evolução da catalogação; 
5. Automação em unidades informacionais; 
6. Classificação: Conceito, origem e evolução; 
7. Gestão de multimeios; 
8. Difusão cultural e ações educativas em unidades de informação; 
9. Estudo de usos e usuários da informação; 
10. Legislação e ética do profissional da informação 

CONTADOR 
 
CÓDIGO 22 

Princípios Fundamentais de Contabilidade, Noções de contabilidade: Conceito, 
objeto, objetivo,finalidade,usuários,técnicas contábeis,campo de aplicação; 
Patrimônio: Conceito, Aspectos qualitativos e quantitativos, equação  
patrimonial, Situação Liquida Patrimonial,origens e aplicações de recursos, 
formação do patrimônio; Contas: Conceito, classificação, noções de débito e 
crédito,plano de contas;  
Escrituração contábil: Conceito, atos e fatos administrativos, livros de 
escrituração, métodos de escrituração, lançamentos em geral, erros de 
escrituração; Balancete de Verificação; Apuração de Resultado do Exercício; 
Operações com mercadorias; Provisões e Reservas; Depreciação, amortização e 
exaustão, Demonstrações Contábeis/financeiras. Regimes Contábeis; Lei 404/76 
e atualizações. 
Contabilidade Pública:Contabilidade aplicada à administração pública; 
Orçamento público; Receitas e Despesas  Públicas; Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal(SIAFI);Lei 4320/64 e atualizações, 
se houver; Decreto 93 872/86 e atualizações, se houver. Lei 101/2000 e 
atualizações, se houver; Lei 8666/93 e atualizações, se houver; Constituição 
federal (Seção II – dos Orçamentos); NBC T 16-Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao setor público. Finanças públicas. 

ENGENHEIRO/ÁREA CIVIL 
 
CÓDIGO 23 
 

1. Programação de obras. 1.1 Engenharia de custos, orçamento e composição 
de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. 1.2 
Planejamento e cronograma físico-financeiro.  

2. Projeto e execução de obras civis. 2.1 topografia e terraplenagem; locação 
de obra; sondagens; instalações provisórias. 2.2 Canteiro de obras; proteção 
e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e 
ferramentas 2.3 Fundações. 2.4 Escavações. 2.5 Escoramentos. 2.6 
Estruturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria 
estrutural; estruturas pré-fabricadas 2.7 Controle tecnológico. 2.8 
Argamassas; 2.9 Instalações prediais. 2.10 Alvenarias e revestimentos. 2.11 
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Esquadrias. 2.12 Coberturas. 2.13 Pisos. 2.14 Impermeabilização. 2.15 
Segurança e higiene do trabalho. 2.16 Ensaios de recebimento da obra. 2.17 
Desenho técnico.  

3. Materiais de construção civil. 3.1 Aglomerantes - gesso, cal, cimento 
Portland. 3.2 Agregados 3.3 Argamassa. 3.4 Concreto: dosagem; tecnologia 
do concreto. 3.5 Aço. 3.6 Madeira. 3.7 Materiais cerâmicos. 3.8 Vidros. 3.9 
Tintas e vernizes.  

4. Mecânica dos solos. 4.1 Empuxos de terra; estruturas de arrimo; 
estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e 
estabilidade das fundações profundas.  

5. Análise estrutural. 5.1 Esforços em uma seção: esforço normal, esforço 
cortante, torção e momento fletor. 5.2 Relação entre esforços. 5.3 Apoio e 
vínculos. 5.4 Diagrama de esforços. 5.5 Estudos das estruturas isostáticas 
(vigas simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e 
deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas 
isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e 
movimentos nos apoios. 5.6 Estudos das estruturas hiperestáticas; métodos 
dos esforços; método dos deslocamentos.  

6. Dimensionamento do concreto armado. 6.1 Características mecânicas e 
reológicas do concreto. 6.2 Tipos de aço para concreto armado; fabricação 
do aço; características mecânicas do aço; estados limites;aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação. 6.3 dimensionamento de 
seções retangulares sob flexão. 6.4 Cisalhamento. 6.5 Dimensionamento de 
peças de concreto armado submetidas a torção. 6.6 Dimensionamento de 
pilares. 6.7 Detalhamento de armação em concreto armado.  

7. Instalações prediais. 7.1 Instalações elétricas. 7.2 Instalações hidráulicas. 7.3 
Instalações de esgoto. 7.4 Instalações de telefone e instalações especiais 
(proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente, 
sonorização).  

8. Estruturas de aço.  
9. Estruturas de madeira.  
10. Fiscalização. 10.1 Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 

emissão de fatura etc.). 10.2 Controle de materiais (cimento, agregados 
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). 
10.3 Controle de execução de obras e serviços. 10.4 Documentação da obra: 
diários e documentos de legalização.  

11. Legislação específica para obras de engenharia civil: normas da ABNT, 
noções da Lei n.º 10.257/2001 (denominada Estatuto da Cidade).  

12. Patologia das obras de engenharia civil.  
13. Engenharia de avaliações: legislação e normas, metodologia, níveis de rigor, 

laudos de avaliação.  
14. Licitações e contratos da administração pública (Lei n.º 8.666/1993).  
15. Informática aplicada à engenharia (Excel,Word,AutoCAD, SAP 2000).  
16. Sistemas de prevenção e combate a incêndios.  
17. Brigadas de incêndio.  
18. Planos de emergência e auxílio mútuo.  
19. Segurança do trabalho. 19.1 Legislação e normatização. 19.2 Acidentes de 

trabalho. 20.3 Conceito técnico e legal. 19.4 Causas dos acidentes do 
trabalho. 19.5 Definições de atos e condições ambientes de insegurança. 
19.6 Equipamento de proteção individual (EPI). 19.7 Equipamento de 
proteção coletiva (EPC). 19.8 Inspeção de segurança.  

20. Medicina do trabalho. 20.1 Mapeamento e análise de riscos. 20.2 Elementos 
básicos para um programa de segurança. 20.3 Inspeção de segurança.  

21. Informática aplicada a Engenharia (Excel, World, AutoCAD, SAP2000). 
ENGENHEIRO/ 1.  Circuitos Elétricos. 
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ÁREA ELETRICISTA 
 
CÓDIGO 24 

1.1 Elementos de circuitos. 
1.2 Leis de Kirchhoff. 
1.3 Análise nodal e por malha. 
1.4 Circuitos em corrente contínua e em corrente alternada. 
1.5 Circuitos com acoplamentos.  
1.6 Solução de circuitos no tempo e na freqüência. 
 
2.  Eletromagnetismo. 
2.1 Princípios gerais. 
2.2 Campos eletrostático, eletromagnético e eletromagnetismo. 
2.3 Energia, potência, tensão e momentos eletromagnéticos. 
2.4 Ondas TEM. 
2.5 Reflexão e refração de ondas planas. 
2.6 Conversores CC-CC, CC-CA, CA-CC e CA-CA. 
2.7 Controle Eletrônico de Máquinas Elétricas. 
 
3. Teoria de Controle. 
3.1 Análise e síntese de sistemas lineares 
escalares, contínuos e discretos, nos domínios do tempo e da freqüência. 
3.2 Sistemas Lineares. 
3.3 Controle Linear. 3.4 Sistemas Digitais. 
3.5 Síntese Moderna de Circuitos Modernos. 
3.6 Comunicações análogas. 
3.7 Conservação de Energia. 
3.8 Controle Digital. 
3.9 Comunicações Digitais. 
3.10 Organização dos Computadores. 
3.11 Materiais em Engenharia. 
3.12 Comutação Analógica e Digital. 
 3.13 Microcomputadores. 
3.14 Microeletrônica. 
3.15 Circuitos de Potência. 
3.16 Processamento de Sinais. 
3.17 Conversão analógica digital e digital analógica. 
 
4. Princípios de Ciências dos Materiais. 
4.1 Características e propriedades dos materiais condutores, isolantes, e 
magnéticos. 
4.2 Materiais estruturais. 
 
5. Máquinas Elétricas. 5.1 Princípios fundamentais de conversão eletromecânica 
de energia. 
5.2 Características, aplicações, princípio de funcionamento, operação, ligações e 
ensaio de máquinas de corrente contínua (geradores e motores), 
transformadores (monofásicos e trifásicos), máquinas síncronas e trifásicas 
(geradores e motores), motores de indução monofásicos e trifásicos. 
5.3 Acionamentos elétricos. 
 
6. Subestações e Equipamentos Elétricos.  
6.1 Objetivos, custos, localização no sistema, diagramas unifilares básicos, 
arranjos típicos, tipos de barramento, malhas de terra, sistema auxiliares.  
6.2 Equipamentos de manobra em alta tensão: chaves e disjuntores, pára-raios.  
6.3 Transformadores de força. 
6.4 Manutenção dos equipamentos elétricos. 
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7. Proteção de Sistemas de Energia. 
7.1 Relés e suas funções. 
7.1.1 Princípios e características de operação dos relés eletromecânicos. 
7.1.2 Tipos básicos de relés. 
7.2 Transformadores de corrente e transformadores de potencial. 
7.3 Proteção de máquinas elétricas. 
 
8. Proteção de barramentos de baixa tensão domiciliares e industriais. 
 
9. Projetos de instalações prediais e industriais. 
 
10. Orçamento 
10.1 Composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de 
quantidades. 
10.2 Planejamento e Cronograma físico-financeiro. 
 
11. Informática aplicada a Engenharia (Excel, World, AutoCAD). 
 
12. Fiscalização. 
12.1 Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura 
etc.). 
12.2 Controle de materiais elétricos  
12.3 Controle de execução de obras e serviços. 
12.4 Documentação da obra: diários e documentos de legalização.  

NUTRICIONISTA/ 
HABILITAÇÃO 
 
CÓDIGO 25 

1.Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e 
glândulas anexas. 
2. Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, 
funções, digestão, absorção, metabolismo intermediário, 
biodisponibilidade, requerimentos e recomendações, fontes alimentares. 
3.  Nutrição normal: definição, fundamentação e característica da dieta normal e 
suas modificações. 
4. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários, nos estresses 
fisiológicos e para grupos nutricionalmente vulneráveis. 
5. Avaliação nutricional de indivíduos e de comunidades: tipos, 
conceitos, materiais e métodos, interpretação e aplicabilidade dos 
resultados. 
6. Alimentos: características organolépticas, físico-químicas, 
nutricionais e higiênico-sanitárias. 
7.  Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade. 
8. Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades de 
armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade 
nutricional. 
9.   Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final. 
10.  Fatores de conversão, correção e absorção. 
11. Higiene e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. 
12.  Doenças veiculadas por alimentos. 
13.Nutrição aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas 
doenças nutricionais. 
14.  Saúde coletiva e nutrição. 
15.  Programas de aplicação e nutrição. 
16.  Atenção primária e educação em saúde. 
17. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio-
econômico-culturais, planejamento, organização, implementação e 
avaliação de programas de educação nutricional para trabalhadores, 
estudantes e seus familiares. 
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18.Alimentação institucional: conceitos básicos da administração 
geral e sua aplicação a unidades de alimentação e nutrição. 
19.   Planejamento e operacionalização de cardápios. 
20.  Tipos e sistema de serviço. 
21.Planejamento físico funcional, organização, gerenciamento, 
administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de 
materiais. 
22.Atividades técnicas e administrativas atribuídas ao técnico em 
Nutrição e Dietética. 
23.Pontos críticos de controle da qualidade higiênico-sanitária das 
refeições produzidas. 
24.  Ética profissional e legislação federal e estadual. 
25. Higiene, segurança e ergonomia no trabalho. 
26. Regulamentação das atividades do Técnico em Nutrição e Dietética. 

PSICÓLOGO/ÁREA 
ESCOLAR 
 
CÓDIGO 26 

1. História da Psicologia Escolar no Brasil; Formação e atuação do psicólogo 
educacional.  

2. Papéis, funções e Habilidades do Psicólogo Educacional: objetivos e 
atividades do Psicólogo frente às demandas educacionais.  

3. Contribuição do Behaviorismo para a psicologia Educacional. 
4. Estratégias de intervenção psicológica com o intuito de prevenir o fracasso e 

promover o sucesso do ensino-aprendizagem.  
5. Principais teorias da Psicologia Evolutiva relativas à infância e à adolescência 

implicadas no trabalho do Psicólogo Educacional.  
6. A concepção genético-cognitiva da aprendizagem (de Piaget) e a teoria 

sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem (de Vygotsky) como 
base para a prática do Psicólogo Educacional.  

7. O ensino centrado no aluno; A Psicanálise e suas contribuições para a 
Educação. 

8. Concepções e tendências atuais em psicologia na educação.  
9. Mecanismos neurofisiológicos da aprendizagem. 
10. O Psicólogo Educacional frente à educação escolar e às novas tecnologias.  
11. Fatores e processos psicológicos envolvidos na aprendizagem escolar: 

motivação; estratégias de aprendizagem; afetos, emoções, atribuições, 
expectativas; diferenças individuais e atenção à diversidade. 

PSICÓLOGO/ÁREA 
ORGANIZACIONAL 
 
CÓDIGO 27 

1. Fatores históricos da Psicologia Organizacional. 
2. Cultura, Clima e Mudança Organizacional..  
3. Motivação e Satisfação no trabalho.  
4. Poder, Liderança e Conflitos nas organizações.  
5. Comunicação, Assertividade e formação de grupos e Equipes de trabalho 

nas organizações.  
6. Segurança e Qualidade de vida no contexto das organizações. 
7. Gestão do capital humano, Avaliação de desempenho e gestão de 

competências 
8. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. 
9. Papéis, funções e Habilidades do Psicólogo e Atribuições do Psicólogo 

Organizacional e do Trabalho  
REVISOR DE TEXTO 
 
 
CÓDIGO 28 

1.     Domínio Linguístico – gramatical 
2.     Noções das normas da ABNT para textos acadêmicos 
3.  Conhecimento de Linguagem na elaboração de material didático para a 
Educação a Distância. 

 


