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ANEXO III  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

PORTUGUÊS (Nível 4ª série do Ensino Fundamental): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de 
SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de sílabas. Classificação das 
palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), 
classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Classe de palavras (classes 
gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do 
verbo.  

MATEMÁTICA (Nível 4ª série do Ensino Fundamental): Noções de dobro, triplo, dezena e 
dúzia. soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou 
decimais. Sistema Métrico Decimal. Regra de três simples e composta. Problemas envolvendo 
sistemas de medida de comprimento, área, volume e massa.  

PORTUGUÊS (Nível Médio): Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e 
grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu 
emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e 
verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de 
textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais 
e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor.  

MATEMÁTICA (Nível Médio): Radicais: operações – simplificação, propriedade, 
racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, 
incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; 
Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º  
grau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regras de três simples 
e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração 
de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias - 
operações – simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1 a volt: seno, co-seno, tangente, relação 
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com 
números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.   

CONHECIMENTOS GERAIS: História do Brasil (do descobrimento aos dias atuais); Problemas 
brasileiros; Socialismo; Capitalismo; Grandes Guerras; MERCOSUL; Organizações 
Internacionais; Atualidades Mundiais; Sociedade e Meio Ambiente; Questões ambientais no 
mundo; Mudanças político-econômicas mundiais; focos de tensão no mundo; fatores de 
desenvolvimento econômico; atividades econômicas; produtos agrícolas brasileiros; meios de 
transporte; população.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (para o emprego de Técnico em Contabilidade): 
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio: componentes, equação 
elementar do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. Atos e fatos administrativos: 
conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. Contas: conceitos, contas de débitos, 
contas de créditos e saldos. Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e 
funcionamento das contas. Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos 
essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos. 
Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação 
monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa 
de bens. Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas, análise de contas, 
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conciliação bancária. Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 
Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. Demonstração de resultado de exercício: 
conceito, objetivo, composição. Noções de matemática financeira. Noções de finanças. 
Conceitos básicos de orçamento. Aspectos introdutórios dos princípios e tributos e seus 
impactos nas operações das empresas. Conhecimentos básicos de Informática: Word, Excel e 
Windows.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (para o emprego de Técnico em Segurança do 
Trabalho): Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos 
audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do 
trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. 
Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. 
Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios 
de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do 
trabalho; Segurança no transito; CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO.  


