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ANEXO II 
 
EDITAL Nº 001/2009 - CONCURSO PÚBLICO  
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

Todos os Cargos de Nível 
Médio  

Português 
Compreensão e Interpretação de diversos gêneros textuais: literários (crônica, poesia, narrativas, 
romances, contos, novelas), jornalísticos (reportagens, notícias, artigos de divulgação científica, 
artigos de opinião, cartas, verbetes, legendas, gráficos), ocupacional (instruções, regulamentos, 
receitas, bulas, listas de procedimentos compostas ou não por textos complementares). 
Tipologia textual. Ortografia oficial e Acentuação gráfica (coexistência das regras ortográficas 
atuais - em vigor desde janeiro de 2009 - com as antigas). Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, tempo e modo 
verbais, pronomes e advérbios. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do 
período: termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios, período 
composto, período simples, orações coordenadas, orações subordinadas. Problemas gerais 
encontrados na língua culta. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Significação das palavras. Redação de correspondências oficiais. Conotação e 
denotação, figuras de pensamento e de linguagem. Divisão silábica. 
 

Todos os Cargos de Nível 
Superior 

Português 
Compreensão e Interpretação de diversos gêneros: literários (crônica, poesia, narrativas, 
romances, contos, novelas), jornalísticos (reportagens, artigos de opinião, cartas, verbetes 
notícias, artigos de divulgação científica, legendas, gráficos), ocupacional (instruções, 
regulamentos, receitas, bulas, listas de procedimentos compostas ou não por textos 
complementares). Habilidades para interpretação de diversos gêneros textuais: reconhecer 
informação explícita e implícita no texto; identificar o objetivo do texto, o assunto ou tese 
defendida; estabelecer relações lógico-discursivas, marcadas no texto pelo uso de advérbios, 
conjunções, pronomes, tempos verbais; inferir os efeitos de ironia ou humor no texto; inferir o 
sentido de palavra ou expressão no contexto do texto; inferir o efeito de sentido produzido no 
texto pelo uso de pontuação expressiva ou de outras notações gráficas; identificar tema, conflito 
gerador ou outros elementos da organização e estrutura da narrativa; reconhecer o efeito de 
sentido produzido no texto, decorrente da escolha de palavra ou expressão; reconhecer o efeito 
de sentido produzido no texto, decorrente da exploração de recursos gráficos ou ortográficos ou 
morfossintáticos; estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para sua continuidade; estabelecer relação causa / conseqüência 
entre partes ou elementos do texto; distinguir fato de opinião no texto; identificar a finalidade 
do texto, considerando seu gênero, estrutura, tema / assunto, possível interlocutor / leitor. Os 
vários tipos de textos e suas características. Problemas na formulação das frases: inadequação 
vocabular, ambigüidades, falta de coesão e coerência, colocação inadequada de termos, 
repetição (anáfora e catáfora). Reescrita de frases. Ortografia oficial e Acentuação gráfica 
(coexistência das regras ortográficas atuais - em vigor desde janeiro de 2009 - com as antigas). 
Uso de sinais gráficos. Conceito, classificação e emprego das classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, tempo e modo verbais, pronomes e 
advérbios. Colocação pronominal. Sintaxe da oração e do período: termos essenciais da oração, 
termos integrantes da oração, termos acessórios, período composto, período simples, orações 
coordenadas, orações subordinadas. Problemas gerais encontrados na língua culta. Formação de 
palavras. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Pontuação. Linguagem 
figurada. Funções da linguagem e variação lingüística. Redação de correspondências oficiais. 
 

Todos os Cargos de Nível 
Médio e Nível Superior 
 

Informática 
Microsoft Word 2003 e/ou versões superiores: estrutura dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, ortografia e gramática, controle de quebras (seção e página), numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, caixas de texto. Microsoft Excel 2003 e/ou versões 
superiores: estrutura das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
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externos, classificação. Windows 2003: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e atalhos, 
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controle. Navegação na internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas. Redes Microsoft (compartilhamento de pastas e arquivos); 
localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Conceitos e tecnologias 
relacionados à Internet e Intranet. Conhecimento de Word, Excel e Powerpoint. 
 

Cargos:  
Administrador 
Advogado 
Analista de Sistema 
Assistente Administrativo 
Auditor 
Médico do Trabalho 
 

Legislação  
Lei 8.666/93 
 

Cargos:  
Contador 
 

Legislação  
Lei 8.666/93 
Lei das Sociedades Anônimas referente às demonstrações contábeis, Portaria 415 da ANEEL.  
 

Cargos:  
Assistente Técnico 
Assistente 
Técnico/Soldador 
Engenheiro Civil 
Engenheiro de Segurança 
do Trabalho 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Eletrônico 
Engenheiro Mecânico 
Engenheiro Químico 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 
Técnico Industrial – 
Eletromecânica 
Técnico Industrial – 
Eletrônica 
Técnico Industrial – 
Eletrotécnica 
Técnico Industrial - 
Química Industrial 
 

Legislação  
Lei 8.666/93 
Legislação sobre Segurança do Trabalho: NR 10; NR 13 e NR 33.  
Legislação ambiental – Resolução CONAMA N° 237/97, Resolução CONAMA N° 008/1990 
 

Cargos: 
Analista de Sistemas 
Engenheiro Civil 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Eletrônico 
Engenheiro Mecânico 
Engenheiro Químico 
Técnico Industrial -  
Eletrônica 
Técnico Industrial - 
Eletromecânica 
Técnico Industrial - 
Eletrotécnica 
Técnico Industrial - 
Química Industrial 
 

Inglês  
Estratégias de leitura: compreensão e interpretação geral do texto; reconhecimento de 
informações específicas; capacidade de análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento 
do vocabulário mais freqüente em textos não-literários; palavras cognatas e falsos cognatos. 
Estratégias discursivas: tipo de texto; função e estrutura discursivas; marcadores de discurso; 
elementos de coesão. Aspectos gramaticais: conhecimento dos tempos e modos verbais; uso de 
preposições, conjunções, pronomes e modais; concordância nominal e verbal; formação e classe 
de palavras; relações de coordenação e subordinação.  
 

 
  

  

Cargo:  
Administrador 

Específico 
Fundamentos da Administração. O ambiente das organizações. Administração Estratégica. O 
papel da Administração no desempenho empresarial. Sistemas de Gestão Empresarial. 
Planejamento estratégico - BSC, tático e operacional. Funções, papéis e responsabilidade. 
Desenho Organizacional. Autoridade e Responsabilidade. Delegação e Descentralização. 
Departamentalização. Elaboração de Plano de Cargos e Salários, Gestão por Competências, 
Avaliação de Desempenho,  Gestão de Projetos, Organização, Sistemas e Métodos. Processo 
Decisório. Administração de Recursos Humanos. Administração da Produção e Operações. 
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Mudança Organizacional. Conflito: dimensões organizacionais e pessoais. Motivação. 
Liderança. Controle Estratégico, Tático e Operacional. Sistema de Informações Gerenciais. 
Administração da Qualidade. Ética e Responsabilidade Social. Processo de Licitação. 
 

Cargo:  
Advogado 

Específico 
Direito Civil: Pessoas naturais e jurídicas. Domicílio Público. Bens: classificação. Bens 
públicos. Bens fora do comércio. Atos jurídicos: Conceito. Defeitos. Modalidades; formas dos 
atos jurídicos e sua prova; nulidades. Da posse: classificação, aquisição, efeitos, perda. Da 
propriedade: Domínio. Conceitos e tipos de propriedade. Aquisição e perda da propriedade 
(meios). Limitações ao direito de propriedade. Dos direitos reais sobre coisas alheias. Enfiteuse. 
Servidões prediais. Usufruto. Uso. Habitação. Dos contratos: Disposições gerais. Contratos 
bilaterais. Arras. Contratos aleatórios. Espécies de contratos. Compra e venda. Doação. 
Locação. Depósito. Mandato. Dação em pagamento. Compensação. Novação. Transação. 
Direito processual Civil: Direito e processo. Princípios Gerais de Direito Processual Civil. Lei 
processual: natureza e objeto. Fontes. Eficácia e interpretação do Direito Processual. Jurisdição: 
conceito e espécies de Jurisdição voluntária. Organização judiciária em Minas Gerais. 
Competência: conceito, classificação e critérios determinativos. Competência absoluta e 
relativa. Modificação de competência. Declaração de incompetência. Atos processuais: forma, 
tempo e lugar dos atos processuais. Prazos. Comunicações dos atos. Nulidades. Preclusão. Ação 
e exceção: a ação e sua natureza jurídica. Elementos da ação. Condições e pressupostos da ação. 
Classificação das ações. Exceção. Fundamento do direito de defesa. Processo: processo e 
procedimento. Relação jurídica processual. Pressupostos processuais e requisitos de validade do 
processo. Antecipação de tutela. Partes do processo. Procuradores. Sujeitos do processo. Juiz e 
partes. Substituição das partes e dos procuradores. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de 
terceiros. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo de conhecimento. Processo de 
execução. Processo cautelar. Procedimento ordinário, sumário e especial. Pedido. Petição 
inicial. Cumulação de pedidos. Reposta do réu. Revelia. Providências preliminares. 
Reconhecimento do pedido. Ação declaratória. Julgamento. Julgamento conforme o estado do 
processo. Prova: conceito, objeto, ônus, valoração. Audiência. Conciliação. Sentença. Coisa 
julgada. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Duplo grau de jurisdição. Liquidação 
de sentença. Cumprimento da sentença. Do Processo nos Tribunais. Recursos: Disposições 
gerais. Apelação. Agravos. Embargos infringentes. Embargos de declaração. Recursos para o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Uniformização de jurisprudência. 
Ordem dos processos no tribunal. Execução: Execução em geral. Diversas espécies de 
execução. Embargos do devedor. Processo cautelar. Medidas cautelares: sistemática e tipos. 
Ações específicas: execução fiscal, mandado de segurança, argüição de descumprimento de 
preceito fundamental, ação rescisória, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de 
constitucionalidade. Leis federais nºs 9.099, de 26/09/95, e 11.419, de 09/12/06. Direito 
Administrativo: Administração Pública. conceito, poderes e organização do Estado. Princípios 
básicos da Administração: poderes e deveres do administrador público. Abuso de poder. 
Organização administrativa. Noções gerais. Entidades administrativas. Poderes específicos da 
Administração Pública. Entidades da administração indireta e fundacional. Tipologia, 
finalidades e características. Regimes jurídicos aplicáveis. Entes privados de cooperação. Ato 
administrativo. Noções gerais. Características. Classificação e espécies. Elementos. Validade. 
Vício. Nulidades. Desfazimento: anulação, revogação e convalidação. Licitações. Princípios. 
Competência legislativa. Obrigatoriedade, Dispensa e Inexigibilidade. Modalidades. Tipos. 
Procedimento licitatório. Sanção administrativa. Recursos administrativos e tutela judicial. 
.Anulação e revogação. Contrato administrativo. Noções gerais. Elementos. Características. 
Formalização, alteração, execução e inexecução. Revisão, reajustamento e prorrogação. 
Desfazimento. Modalidades. Convênios e consórcios administrativos. Serviços públicos. 
Noções gerais. Princípios informativos específicos. Formas de execução. Terceirização de 
serviços. Hipóteses. Princípios aplicáveis. Vedações. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. 
Afetação e desafetação. Regime jurídico dos bens públicos, móveis e imóveis. Gestão 
patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, concessão de direito real de uso, concessão 
de uso, cessão e permissão de uso, dação em pagamento, usucapião, investidura. Normas de 
registro público. Poder de Polícia. Noções gerais. Modos de atuação: ordem de polícia, licença, 
autorização, fiscalização e sanção de polícia. Intervenção do Estado na propriedade. Noções 
gerais. Modalidades. Sanções administrativas. Desapropriação. Noções gerais. Fundamentos e 
tipos constitucionais. Competências. Objeto. Retrocessão. Gestão financeira. Orçamento. 
Receita e despesa. Execução orçamentária. Endividamento público: limites e competência. Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Controle e fiscalização orçamentária, contábil, financeira, 
operacional e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. 
Competência. Controle de legalidade e economicidade. Processos e procedimentos 
administrativos. Natureza e princípios constitucionais. Direito de informação e de certidão. 
Responsabilidade do Estado por atos da Administração. Responsabilidade dos agentes políticos 
e dos agentes públicos. Responsabilidade administrativa, civil e penal dos servidores públicos. 
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Processo administrativo disciplinar. Sindicância e inquérito. Função Pública. Servidores 
públicos e empregados dos entes privados da Administração. Regimes jurídicos aplicáveis. 
Normas e institutos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. Aspectos e institutos 
específicos do regime jurídico do servidor público. Controle da atividade administrativa. 
Noções gerais. Meios específicos do controle jurisdicional. Garantias constitucionais e seus 
instrumentos de controle. Mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e ação 
civil pública. Direito de petição aos Poderes Públicos. Direito Administrativo Municipal. 
Competência Legislativa e Executiva. Organização e Autonomia Municipais - Administração 
Pública: Disposições Gerais (arts. 37 e 38 da Constituição da República) - Administração 
descentralizada (indireta): Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e 
Fundações Públicas: criação, estrutura, regime jurídico, características, extinção - Atos 
administrativos: conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação e efeitos - Contratos 
administrativos: conceito, formalização e execução. Licitação: conceito e modalidades. Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. - Domínio Público: Conceito e 
Classificação dos bens públicos. - Controle da Administração Pública: Controle administrativo; 
controle interno e controle externo; controle parlamentar e controle popular; controle 
jurisdicional. Direito Constitucional: Conceito e tipos de Constituição. Teoria da Constituição. 
Poder Constituinte: modalidades. Interpretação e integração da Constituição. Eficácia das 
normas constitucionais e infraconstitucionais. Disposições constitucionais transitórias. 
Princípios fundamentais. Partilha de competências. Constituições Estaduais. Definição e limites 
do Poder Constituinte dos Estados. Poderes do Município. Separação de Poderes. Delegação. 
Invasão de competência. Poder Legislativo. Composição e atribuições. Iniciativa das leis. Tipos 
normativos. Sanção e veto. Processo legislativo municipal. Finanças públicas. Orçamento. 
Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas. 
Poder Executivo. Atribuições e competências. Responsabilidade dos agentes políticos. Poder 
Judiciário. Tribunais Judiciários e respectivas competências. Poder Judiciário do Estado. 
Competências do Tribunal de Justiça. Direitos e garantias fundamentais. Habeas corpus. 
Mandado de segurança. Individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data. Ação 
popular. Controle de constitucionalidade. Modalidades: difuso e concentrado. Ação de 
inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Lei municipal. Inconstitucionalidade face à 
Constituição Estadual. Bens da União, dos Estados e dos Municípios. Direito de propriedade. 
Limitações e condições de seu exercício. Desapropriação. A ordem social. Direitos sociais. 
Seguridade social. Saúde. Previdência social. Assistência social. Competências federativas. 
Administração pública. Princípios constitucionais. Regimes dos servidores públicos. Institutos 
constitucionais. Responsabilidade da Administração. Improbidade Administrativa (Lei 
8.429/92). Organização Administrativa. Licitação e Contratos. Os Municípios na Constituição 
Federal e na Constituição Estadual. Princípios e preceitos. Princípios estaduais. Leis Orgânicas 
Municipais (Cartas Municipais). Competência municipal. O Município na Federação. 
Competências constitucionais e autonomia municipal. Aplicabilidade dos princípios da 
Constituição Federal e Estadual frente ao Município. Regime Jurídico das Empresas de 
Economia Mista (art. 173, II, da Constituição Federal de 1988). Direito Empresarial: 
Comércio e Empresa. Teoria da Empresa. Atividades econômicas civis: Cooperativas, e 
Profissional intelectual. Empresário individual. Órgãos do Registro de Empresa. Atos do 
Registro de Empresa. Inatividade da empresa. Empresário irregular. Estabelecimento 
empresarial. Nome empresarial. Teoria Geral do Direito Societário: conceito de sociedade 
empresária. Personalização da sociedade empresária. Classificação das sociedades empresárias. 
Desconsideração da pessoa jurídica. Sociedade de garantia solidária. Constituição das 
Sociedades Contratuais: Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual; requisitos de 
validade do contrato social; cláusulas contratuais; forma do contrato social; alteração do 
contrato social. Sociedade Limitada: responsabilidade dos sócios, deliberação dos sócios; 
administração; conselho fiscal. Dissolução da sociedade contratual: espécies e causas de 
dissolução total e parcial; dissolução de fato. Sociedades por Ações: características gerais da 
sociedade anônima; classificação, constituição; valores mobiliários; ações; capital social; órgãos 
sociais; administração da sociedade; poder de controle; Lucros, reservas e dividendos; 
dissolução e liquidação; transformação, incorporação e fusão; sociedade de economia mista; 
sociedade em comandita por ações. Direito Tributário: Obrigação Tributária: Conceito, 
natureza jurídica, fato gerador da obrigação principal, fato gerador da obrigação acessória, fato 
gerador e hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, benefício de 
ordem, efeitos da solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário, responsabilidade 
tributária, responsabilidade dos sucessores, fusão, transformação ou incorporação, continuação 
da atividade, responsabilidade de terceiros. Crédito tributário: constituição do crédito tributário, 
lançamento, critérios jurídicos no lançamento, modalidades de lançamento, revisão do 
lançamento, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, pagamento, 
compensação, transação, remissão, decadência, prescrição, conversão de depósito em renda, 
pagamento antecipado, consignação em pagamento, exclusão do crédito tributário, distinção 
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entre isenção, não incidência e imunidade, anistia. Administração Tributária: Fiscalização, 
sigilo comercial, dever de informar e sigilo profissional, sigilo fiscal, auxílio da força pública, 
excesso de exação, Dívida ativa, certidões negativas. Direito do Trabalho e Direito 
Processual do Trabalho: Direito do Trabalho na Constituição Federal de 1988. Princípios do 
Direito do Trabalho; Relação de Trabalho e Relação de Emprego. Contrato individual do 
trabalho; Terceirização no Direito do Trabalho; Salário e remuneração; Férias, Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação de Natal, Repouso Semanal Remunerado e Aviso-
prévio; Estabilidade e Garantia de Emprego; Meio ambiente do trabalho. Medicina e Segurança 
do Trabalho. CIPA; Discriminação no trabalho. Assédio moral e assédio sexual. Proteção do 
trabalho do menor e da mulher; organização sindical. Convenção e Acordo Coletivo do 
Trabalho; Greve e “lockout”; Princípios do Processo do Trabalho; Organização e competência 
da Justiça do Trabalho; Dissídios individuais e coletivos do trabalho. Comissões de Conciliação 
Prévia. Ritos Trabalhistas; Sentença Normativa; Sistema Recursal Trabalhista;  Liquidação e 
Execução Trabalhista. 
 

Cargo:  
Analista de Sistemas 

Específico 
Modelagem de dados: diagrama de fluxo de dados, modelo entidade/relacionamento. Banco de 
dados: conceitos e arquitetura para sistemas de dados: características de SGBD, categorias de 
modelos de dados. Arquitetura cliente – servidor (conceitos). SQL SERVER 2000 e 2005. 
Redes de computadores - arquitetura de redes, topologias (lógica e física), tecnologias e 
projetos de redes locais e longa distância. Arquitetura TCP/IP (alguns protocolos que 
considero importantes: DNS, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP). Equipamentos: switches, 
roteadores, firewall, filtros de conteúdo. Redes sem fio, protocolos aplicados à voz (áudio) e 
vídeo em tempo real. Planejamento e Projeto de Cabeamento, sistemas operacionais 
(envolvendo instalação, configuração e administração de sistemas operacionais Windows, 
Unix e Linux), sistemas de arquivos (envolvendo direitos de acesso, segurança e integridade). 
Multitarefa, multiusuário, núcleo e dispositivos como arquivos. Gerenciamento de serviços de 
rede (servidor de arquivos, servidor de impressão e servidor de aplicação), ambiente de 
gerenciamento Microsoft e Linguagens de Script. Gestão de TI: gerenciamento de projetos 
(análise de viabilidade, estimativas de prazo e custo, processos da gerência de projetos, planos 
do projeto, gerenciamento do escopo). Análise de impactos, custos, riscos e benefícios de 
mudança. Segurança física e lógica - Firewall e Proxies. Protocolos certificação digital, 
criptografia. Políticas de segurança de informação (disponibilidade, integridade, 
confidencialidade, plano de contingência, controle de acesso, auditoria, rotinas de backup). A 
questão do vírus, spywares, rootkit, etc. Desenvolvimento de Sistemas: engenharia de software 
(requisitos, análise e projeto orientado a objetos, implementação, testes, etc). Rotinas de 
Backup. 
 

Cargo:  
Assistente Administrativo 

Específico 
Razão e proporção. Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Conhecimentos 
Básicos em Administração: características básicas das organizações, natureza, finalidade, 
evolução, níveis e departamentalização. Funções do processo administrativo: planejamento, 
organização, direção e controle. Conhecimentos básicos em Administração Financeira: 
fundamentos e técnicas. Orçamento e controle de custos. Conhecimentos básicos em 
Administração de Materiais e logística. Técnicas de arquivo e controle de documentos: 
classificação, codificação, catalogação e arquivamento de documentos. Elementos de redação 
técnica: documentos oficiais, tratamento de correspondências, normas e despachos de 
correspondências e uso de serviços postais. 
 

Cargo:  
Assistente Técnico 

Específico 
Conhecimentos básicos em Administração de materiais e logística. Grandezas elementares da 
eletricidade, unidades de medida e a relação entre elas: Tensão, Corrente, Resistência Elétrica e 
Potência. Componentes elementares de um circuito elétrico: Resistores, Indutores, Capacitores. 
Associação de resistores em série e paralelo. Condutores e Isolantes; Noções elementares de 
corrente alternada e corrente contínua. Interpretação de desenhos mecânicos, interpretação de 
gráficos, medidas e unidades: força, pressão, temperatura, peso, densidade. Termometria, 
transmissão de calor, mudanças de estado, dilatação térmica dos materiais, atrito, lubrificação. 
Trigonometria, geometria plana e espacial: volume, área, comprimento; equações do 1° Grau. 
Átomo, noções básicas de teoria atômica da matéria, tabela periódica; Funções Inorgânicas: 
ácidos, bases e sais e óxidos; pH, reações de neutralização ácido-base.   
 

Cargo:  
Assistente 
Técnico/Soldador 

Específico 
Metalurgia básica: noções de tratamento térmico. Termologia. Dilatação linear. Soldagem de 
aço liga, aço especial, aço manganês. Soldagem aluminotérmica. Processo de soldagem a gás. 
Processo de soldagem elétrica. Soldagem de manutenção e seleção de processos. Princípios 
básicos de Segurança no Trabalho, Uso de EPI’s. 
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Cargo:  
Auditor 

Específico 
Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre auditoria interna, 
auditoria externa ou independente. Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 
Contábeis. Normas aplicáveis à Auditoria Interna. Normas das Transações e Eventos 
Subseqüentes. Normas da fraude e erro. Normas dos papéis de trabalho e documentação da 
auditoria. Planejamento da auditoria. Relevância. Risco de auditoria. Carta de responsabilidade 
da administração. Contingências. Supervisão e controle de qualidade. Procedimentos de 
auditoria. Amostragem. Controle interno: conceito; responsabilidade e supervisão; rotinas 
internas; aspectos fundamentais dos controles internos (relação custobenefício; definição de 
responsabilidade e autoridade; segregação de funções; acesso aos ativos; comprovações e 
provas independentes; método de processamento de dados; pessoal). Auditoria Contábil. Lei 
Sarbanes Oxley – SOX, artigos 302 e 404. 
 

Cargo:  
Contador 

Específico 
Contabilidade Geral - Conceitos e usuários; Evolução histórica da Contabilidade; Princípios 
fundamentais de Contabilidade: conceitos, evolução e interpretação; Os órgãos envolvidos na 
regulamentação da Profissão Contábil no Brasil; Aspectos gerais das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; Normas técnicas e normas profissionais; Escrituração contábil; Demonstrações 
contábeis e relatórios complementares; Análise das demonstrações contábeis; Ética Geral e 
Profissional do Contabilista. Contabilidade Pública - Orçamento Público: conceitos, princípios e 
conteúdo; ciclo orçamentário; tipos de créditos orçamentários; lei orçamentária anual; lei de 
diretrizes orçamentária; plano plurianual; Contabilidade Pública: conceito, objeto, regime 
contábil, exercício financeiro e campo de aplicação; contabilização das principais operações 
típicas; Receita Pública: conceito, classificação, estágios e contabilização; dívida ativa; Despesa 
Pública: conceito, classificação, estágios e contabilização; dívida passiva; despesas de 
exercícios anteriores; suprimento de fundos; Receitas e Despesas Extra-orçamentárias: conceito 
e contabilização; Variações Patrimoniais: variações ativas e passivas; variações orçamentárias e 
extra-orçamentárias; Sistemas de Contas: financeiro, orçamentário, patrimonial e compensação; 
Plano de Contas da Administração Federal: conceito, estrutura e contas; Demonstrações 
Contábeis: balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais. 
 

Cargo:  
Engenheiro Civil 

Específico 
Planejamento, Orçamento e Controle de Obras – Projetos. Análise dos custos de 
empreendimentos; acompanhamento de obras; medição de serviços; Levantamento de 
quantidades; custos unitários; cronograma físico-financeiro; especificações técnicas de 
materiais; e especificações técnicas de produtos e serviços, compatibilização de projetos. 
Tecnologia das Construções - Canteiro de obras; serviços preliminares; locação da obra; 
topografia; terraplanagem, movimento de terra; fundações; estruturas (formas, armação e 
concreto); alvenarias; revestimentos; pavimentações; impermeabilizações. Materiais de 
Construção - Propriedades gerais; aglomerantes (asfaltos, cal, gesso, especiais); cimento 
Portland; agregados; agressividade das águas, dos solos e dos gases ao concreto; 
impermeabilizantes, uso de aditivos no concreto; estudo de dosagem do concreto; preparo do 
concreto; transporte do concreto; lançamento, adensamento e cura do concreto; propriedades do 
concreto fresco; propriedades do concreto endurecido; ensaios do concreto; controle 
tecnológico. Instalações Prediais - Conceitos básicos sobre dimensionamento, instalação e 
segurança das instalações prediais. Tratamento térmico e acústico. Divisórias e pisos. 
Esquadrias. Execução e Fiscalização de Instalações Prediais - Elementos das instalações 
elétricas e telefonia residencial, hidráulicas, sanitárias, gás GLP. Execução e projeto. Mecânica 
dos Fluidos, Fundações - Tipos de fundações, aplicação e execução. Recalques de fundação: 
deformidade dos solos, recalques de sapatas e estacas, configurações típicas de trincas causadas 
por recalques de fundação. Geotecnia, mecânica dos solos. Estrutura - Tipos de estrutura. 
Movimentações térmicas, movimentações higroscópicas. Atuação de sobrecargas: em 
alvenarias, em componentes de concreto armado (flexão de vigas, torção de vigas, flexão de 
lajes, torção de lajes, trincas em pilares). Alvenarias sujeitas à compressão. Patologia e 
diagnóstico das estruturas de concreto armado e corrosão de armaduras. Diagnósticos das 
trincas. Técnicas de recuperação e reforço de estruturas de concreto. Estruturas Metálicas. 
Manutenção preventiva das estruturas. Execução e Fiscalização de Elementos Estruturais de 
Concreto Armado - Execução e aplicação de fôrmas, armação e concretagem de blocos, sapatas, 
pilares, vigas e lajes. Manutenção Predial - Conceitos básicos sobre manutenção predial 
corretiva e preventiva para instalações hidráulicas, controle e tratamento de reservatórios de 
água e normas de segurança. Análise Estrutural – Estruturas isostáticas. Análise de treliças pelo 
Método dos Nós e pelo Método das Seções. Esforços simples. Diagramas de esforços em vigas 
e pórticos planos. Estruturas hiperestáticas. Método das Forças e Método das Deformações 
(Rigidez). Processo de Cross. Diagramas de esforços em vigas e pórticos planos hiperestáticos. 
Linhas de influência em estruturas isostáticas e hiperestáticas. Saneamento –Métodos de 
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tratamento de esgoto. Estradas – Projetos. Terraplanagem. Métodos Executivos. Sistemas de 
Transporte. Pontes, viadutos, obras de arte. Contenção de encostas, obras de terra. Meio 
ambiente – conceitos básicos, administração, gestão e ordenamento ambientais, monitoramento 
e mitigação de impactos ambientais. Gerenciamento de recursos hídricos. Engenharia de 
Segurança – aplicação das normas de segurança em obras. 15. Sistemas de abastecimento de 
água. Drenagem. 
 

Cargo:  
Engenheiro Eletricista 

Específico 
Eletrônica Básica e Eletricidade Básica. Conceitos. Condutores e isolantes. Componentes 
elétricos e eletrônicos. Corrente Elétrica. Lei de Ohm. Diferença de Potencial. Energia Elétrica. 
Efeito Joule. Circuitos Série, Paralelo e Misto. Resolução de Circuitos (1ª e 2ª Leis de 
Kirchoff). Reguladores de Tensão. Fontes de Tensão e de Corrente. Capacitância. Indutância. 
Capacitores. Indutores. Símbolos e Convenções. Potência Elétrica. Eletromagnetismo. 
Grandezas Elétricas e Magnéticas. Forças de Coulomb. Campo Elétrico. Lei de Gauss e Fluxo 
Elétrico. Energia e Potencial Elétrico de conjunto de cargas. Corrente, densidade de corrente e 
condutores. Materiais dielétricos e capacitância. Equação de Laplace. Lei de Ampère e o campo 
magnético. Equações de Maxwell. Circuitos C.C. e C.A. Fator de Potência. Filtros. Casadores 
de Impedância. LED. SCR. Tiristor. Diac. Triac. Optoacopladores. Fontes de Tensão e de 
corrente. Análise de circuitos em corrente contínua e corrente alternada. Instalações Elétricas. 
Proteção. Leitura e interpretação de esquemas e diagramas uni e trifilares. Transientes. 
Transitório e Regime Permanente. Conversão Delta-Estrela e Estrela-Delta. Instrumentos e 
Medidas. Unidades usuais. Sistema Internacional de Unidades. Erro e Tolerância. Aparelhos de 
medida. Instrumentos de bobina móvel, eletrostáticos, de ferro móvel e eletrodinâmicos. 
Fundamentos dos instrumentos de medição. Quocientímetros. Fasímetros. Ponte de Wheatstone. 
Osciloscópio. Gerador de ondas senoidais. Voltímetro. Amperímetro. Wattímetro. 
Freqüencímetro. Multímetro. Medidores. Controle de circuitos. Medidas elétricas. Medição de 
resistências elétricas. Localização de defeitos nos cabos elétricos isolados. Medição de 
impedância, da resistência de “terra” e da resistividade do solo. Instrumentos elétricos de 
medida. Aparelhos auxiliares para medidas em circuitos de corrente alternada e contínua. 
Eletrônica Linear. Semicondutores. Diodos. Transistores. Transformadores. Regulador de 
tensão. Retificadores. Fonte de Alimentação. Amplificadores a transistor. Realimentação. 
Circuitos RC, RL e RLC. Circuitos Integradores. Transistor de Efeito de Campo. 
Amplificadores de RF. Osciladores. Amplificadores de Potência. Amplificador Operacional. 
Eletrônica Digital. Conceitos. Sistemas binário e hexadecimal. Álgebra de Boole. Tabelas 
verdade e símbolos lógicos. Famílias lógicas. Portas lógicas. Circuitos Combinacionais. 
Multivibradores e Flip-Flop. Componentes. Circuitos digitais. Registradores. Contadores. 
Conversores A/D e D/A. Memórias. Microcontroladores e Microprocessadores. Circuitos 
Seqüenciais. Circuitos elétricos. Definições e parâmetros de circuitos. Valores médio e eficaz. 
Impedância complexa e notação de fasores. Circuitos em série e paralelo. Potência e correção 
do fator de potência. Ressonância série e paralelo. Análise de circuitos pelas correntes de malha 
e pelas tensões dos nós. Teoremas de Norton e Thevenin. Teoremas gerais de circuitos. 
Indutância mútua. Sistemas Polifásicos. Transitórios em circuitos. Transmissão por Fios e 
Cabos. Conceitos. Características. Tipos de Fios e de Cabos. Tipos de Linhas. Práticas de 
Instalação. Equipamentos de Testes. Tensões de Transmissão. Isoladores. Ferragens e 
acessórios. Estruturas das Linhas de Transmissão. Transmissão de energia elétrica. Rede 
elétrica: geradores, rede estabilizada, no-break, elevadores, sistema de refrigeração, CFTV, 
segurança eletrônica e aterramento. Distribuição de Energia. Princípios básicos. Linhas de 
baixa, média e alta tensão. Redes. Quadros e painéis. Transformadores. Distribuição de energia 
elétrica. Sistemas de Potência. Sistemas elétricos. Circuitos trifásicos. Circuito série. Sistemas 
elétricos de corrente contínua. Subestações rebaixadoras. Valores percentuais e por unidade. 
Componentes simétricas e de Clarke. Conversão de Energia. Conversão eletromecânica de 
energia. Processos de conversão de energia elétrica. Análise de sistemas magnéticos. 
Transformação de energia elétrica. Máquinas comutadoras. Máquinas polifásicas. 
Equipamentos elétricos. Normas, fontes de energia, consumos. Problemas comuns a todas as 
instalações, sobretensões, coordenação de isolamento, ligação a terra, condição do neutro nos 
sistemas trifásicos. Os aparelhos de comando. Os comandos nos circuitos elétricos e os 
fenômenos relativos, meios e modos de extinção do arco, características construtivas dos 
disjuntores, disjuntores de comando, seccionadores e outros dispositivos para baixa tensão. 
Relé, descarregadores de sobretensão, sistemas de telecomando e de telemedida. Conceitos e 
fundamentos aplicados à manutenção predial (preventiva e corretiva). Planejamento e controle 
da manutenção (anual das atividades; sistema de ordem de serviços; histórico de intervenções 
em equipamentos). Instalações elétricas. Instalações prediais de luz e força. Proteção e controle 
de circuitos. Luminotécnica. Iluminação predial. Iluminação de áreas externas. Instalações para 
força motriz. Circuitos de sinalização. Instalações de pára-raios prediais. Melhoramento do fator 
de potência e instalação de capacitores. Técnica da execução das instalações elétricas. 
Medidores de energia. Especificações prediais. Projetos de A.T. e B.T. e prediais. Projeto de 
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rede lógica (cabeamento estruturado) Instalações elétricas industriais. Elementos de projeto. 
Dimensionamento da seção de condutores elétricos. Iluminação industrial. Fator de potência. 
Curto-circuito em instalações de baixa-tensão. Motores elétricos. Partida de motores elétricos de 
indução. Materiais e equipamentos. Proteção e coordenação. Aterramento. Sistema de 
aterramento e malha de terra. Projeto de Subestação de consumidor. Eletrônica Industrial. 
Componentes eletrônicos. Retificadores. Conversores CC/CC, CC/CA, CA/CC e CA/CA. 
Circuitos de Disparo. Inversores. Proteções. Sensores e Transdutores. Elementos fotosensíveis. 
Controles eletrônicos de motores e geradores. Circuitos de Disparo. Proteções. Programação e 
Características de PLC’s. Microinformática e Transmissão de dados.  Sistemas de energia. 
Alimentação AC/DC. Aterramento e pára-raios. Proteção de equipamentos e de sistemas: 
conceitos, características, cuidados e dispositivos. Dispositivos de proteção. 
 

Cargo:  
Engenheiro Eletrônico 

Específico 
Teoria dos Circuitos: fontes de tensão e de corrente; componentes passivos; lei de Ohm; lei das 
malhas; lei dos nós; teoremas de Thévenin, de Norton e da Superposição; sinais senoidais; 
reatância indutiva e capacitiva; módulo e fase da impedância complexa; análise de um circuito 
RLC em regime senoidal; equações diferenciais aplicadas a circuitos; análise espectral por 
séries de Fourier; transformada de Laplace; resposta no domínio da freqüência; função de 
transferência; pólos e zeros da função de transferência: análise e resposta de um circuito RLC 
no domínio do tempo; ganho e perda em Decibel (dB); potência em dBm e em dBw; 
instrumentos de medidas em eletrônica e em telecomunicações. Características, Polarizações e 
Aplicações dos Dispositivos: relé; transformador; diodo retificador, Zener, Varactor, Túnel, 
DIAC,TRIAC, PIN  e SCR; diodos emissores e detectores de luz; transistor bipolar, transistores 
de efeito de campo FET, MOS e   CMOS; chaves analógicas; resistores dependentes da 
temperatura (Termistor) de coeficiente negativo (NTC) e positivo (PTC); resistores dependentes  
da luz (LDR) e da tensão (VDR); foto-transistor; transistor bipolar com porta isolada (IGBT); 
cristal piezoelétrico: centelhador de proteção de surtos; termo-pares; sensores de pressão e 
temperatura. Análise, Polarização e Aplicações dos Circuitos Eletrônicos: retificadores de meia 
onda e onda completa monofásicos e polifásicos; circuitos com diodos; filtros de retificadores; 
amplificadores de pequenos sinais e de potência em classes A, AB, B e C; amplificadores 
diferencial, Cascode e seletivo; transistores em corte e em saturação; realimentação; 
estabilidade de sistemas realimentados; sistemas de controle; osciladores senoidais; geradores 
de sinais; fontes de alimentação; reguladores discretos e integrados; fontes chaveadas; controle 
de potência pelo ângulo de condução e por modulação de largura de pulsos (PWM); 
multiplicador de sinais; moduladores e detectores em amplitude, em freqüência e em fase; 
moduladores digitais para FSK, PSK, QPSK e QAM; amostrador de sinais; medidores de 
temperatura. Análise e Características de Amplificadores Operacionais: ganho em malha aberta; 
resposta em freqüência; compensação; impedância de entrada e de saída; amplificador 
operacional ideal; amplificador de transcondutância (OTA). Aplicações de Amplificadores 
Operacionais nas configurações de Circuitos:seguidor; inversor; amplificadores inversor e não 
inversor; integrador; diferenciador; somador; compensador de fase; análise e síntese de filtros 
passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa; síntese de circuitos ativos; fontes de corrente 
e de tensão usando Amplificadores Operacioanais; disparador de Smith; osciladores de ondas 
senoidais, quadradas, triangulares e de pulsos; análise de um operacional real; compensação de 
fregüências por avanço e atraso; amplificadores de instrumentação. Sistemas de Controle e 
Servomecanismos: espaços de estados e função de transferência; realimentação de estados; 
estabilidade de sistemas contínuos dinâmicos; diagramas de Nyquist e Bode; controlabilidade e 
observabilidade; erro em regime permanente; modelagem de sistemas físicos; sistemas 
multivariáveis; controlador proporcional, integral e diferencial (PID); transformada Z; 
instabilidade de sistemas discretos; critério de estabilidade de Liapunov. Funções lógicas, Portas 
Lógicas, Circuitos Lógicos Combinacionais e Seqüenciais: Inversor, Ou, E, Não Ou, Não E, Ou 
Exclusivo; Não Ou Exclusivo; Somador; tabela da verdade; teoremas de Morgan; álgebra 
Booleana; simplificação de funções lógicas; multiplexador; conversores de código; 
multivibradores bi-estável (Flip-Flop), mono-estável e astável; contadores binários diretos e 
reversos; geradores de palavras; portas lógicas em circuitos integrados TTL e CMOS. 
Conversores Analógicos-Digitais e Digitais-Analógicos: rampa simples; dupla rampa; 
comparações sucessivas; Flash. Memórias Digitais: RAM; ROM; PROM; EPROM; memórias 
integradas; configurações. Comunicações Ópticas:fontes de luz; LED; LASR; características e 
polarizações dos emissores de luz em comunicações ópticas; características e polarizações dos 
dispositivos detectores de luz; tipos e características de fibras ópticas multímodo e monomodo; 
filtros ópticos, moduladores ópticos; chaves ópticas; divisores de potência óptico (Spliter); 
conversão eletro-óptica e óptica-elétrica; comprimentos de onda e janelas das radiações 
empregadas em comunicações ópticas;  transmissores e receptores ópticos; componentes ópticos 
passivos; polarizador; isoladores; amplificador óptico com fibra dopada a Érbio; perdas nos 
dispositivos ópticos; orçamento de potência em um enlace óptico; potência de transmissão; 
sensibilidade de recepção; ruído em enlaces ópticos; taxa de erro de bit (BER); emendas de 
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fibras ópticas;  medidores em comunicações ópticas; cálculo de um enlace óptico. Princípios da 
Comunicação Analógica e Digital: receptores e transmissores de sinais modulados em 
amplitude, freqüência e fase; princípios da telefonia analógica; multiplexação analógica por 
divisão de freqüências (FDM); modulação digital por chaveamento de freqüência (FSK), de fase 
(PSK), multinível (QPSK); modulação em amplitude e fase (QAM); modulação diferencial 
DQPSK; modulação Delta; taxa e velocidade de transmissão; larguras de faixa para a 
transmissão analógica e digital; multiplexação por divisão de tempo (TDM); modulação por 
codificação de pulsos (PCM); Hierarquia Digital Síncrona (SDH); redes de computadores; 
comunicações por satélites. 
 

Cargo:  
Engenheiro Mecânico 

Específico 
Qualidade e administração da produção: Administração de materiais, Formação e controle de 
estoques. Administração, planejamento, programação e controle de projetos. Planejamento para 
a Qualidade. Planejamento da Produção. Visão Geral dos Sistemas de Produção. Planejamento 
Estratégico da Produção. Previsão da Demanda. Planejamento-mestre da Produção. 
Administração de Estoques. Seqüenciamento de Processos. Acompanhamento e Controle da 
Produção. Sistema Kanban. Mecânica Estática. Equilíbrio dos Corpos Rígidos. Análise de 
Estruturas. Esforços em barras, vigas, eixos e cabos. Cargas distribuídas. Diagramas de 
momentos fletores e forças cisalhantes. Geometria das áreas. Atrito. Mecânica Dinâmica: 
Cinemática das máquinas. Análise de esforços em máquinas. Dinâmica da Partícula. Cinemática 
e Dinâmica de Corpo Rígido. Energia e Quantidade de Movimento. Mecanismos. Sistemas 
Articulados. Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos. Trem de Engrenagens. Cinemática e 
Dinâmica de Mecanismos. Resistência dos Materiais. Tensão e Deformação. Equações 
Constitutivas dos Materiais. Solicitações Axiais em Barras. Flexão e Cisalhamento em Vigas. 
Deslocamentos em Vigas. Torção em Eixos. Vasos de Pressão. Esforços Combinados. 
Transformação de Tensão e Deformação. Círculo de Mohr. Critérios de Resistência. Fadiga. 
Elementos de Máquinas. Parafusos. Rebites. Eixos e árvores de transmissão. Molas. 
Engrenagens. Rolamentos. Juntas Soldadas. Vibrações Mecânicas. Definições e Leis 
constitutiva dos elementos básicos: mola e amortecedor. Instrumentação, Aquisição e 
Tratamento do Sinal Vibratório. Vibrações Livres e Forçadas com um Grau de Liberdade.  
Mecânica dos Fluidos. Estática dos Fluidos. Análise de Escoamentos. Leis Básicas para 
Sistemas e Volumes de Controle. Escoamentos Incompressíveis. Tubulações Industriais. 
Termodinâmica. Propriedades das substâncias puras. Primeira e Segunda Leis da 
Termodinâmica. Ciclos motores e de refrigeração. Materiais de Construção Mecânica: 
Diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Propriedades Mecânicas dos materiais. Diagramas de 
transformação-tempo-temperatura. Temperabilidade. Tratamentos térmicos e termoquímicos. 
Aços carbono comuns e aços de baixa liga. Ferros fundidos. Tecnologia mecânica: Fundição. 
Conformação mecânica. Usinagem. Soldagem. Ensaios de materiais – Destrutivos e não 
destrutivos. Máquinas de Fluxo: Princípios de funcionamento e operação de ventiladores, 
bombas centrífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais, 
turbinas a vapor e a gás. Aspectos termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos por 
essas máquinas. Manutenção: Manutenção industrial. As diferentes formas de manutenção. 
Gerência e planejamento de manutenção – PERT – caminho crítico, nivelamento de mão-de-
obra. Eletrotécnica: Conceitos básicos de eletrotécnica. Motores de corrente alternada 
polifásicos e monofásicos. Transformadores. Lubrificação e lubrificantes. Princípios básicos de 
lubrificação. Lubrificação de equipamentos e componentes mecânicos. Corrosão: Corrosão 
química e eletroquímica. Métodos de proteção anticorrosiva. Máquinas Térmicas: Motores a 
combustão interna, combustíveis e combustão, refrigeração e ar condicionado, caldeiras, 
equipamentos e instalações. Máquinas de levantamento e transporte: Equipamentos para 
transporte horizontal, vertical e inclinado. Geração de vapor. Propriedades termodinâmicas do 
vapor. Manuseio de diagramas de Mollier e similares. 
 

Cargo:  
Engenheiro Químico 

Específico 
Leis de Newton, Fourier e Fick e suas Aplicações. Balanços de Quantidade de Movimento, de 
Energia e de Massa e suas Aplicações. Fundamentos da Termodinâmica 1a e 2a Lei. Equilíbrio 
de Fases. Equilíbrio Químico. Cinética Química Homogênea. Cinética Química Heterogênea. 
Cinética e Equilíbrio Eletroquímico. Processos de Separação (Absorção, Adsorção, Destilação, 
Extração, Líquido -Líquido e Evaporação), Equipamentos da Engenharia Química e Processos 
Industriais; Combustíveis: propriedades e caracterização. Combustão. Tratamento de água para 
processo industriais; Corrosão; Química Analítica Qualitativa; Química Analítica Quantitativa; 
Análise Instrumental Química. Geração de vapor. Propriedades termodinâmicas do vapor. . 
Manuseio de diagramas de Mollier e similares. 
 

Cargo:  
Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 

Específico 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação sobre Higiene e 
Segurança do Trabalho; Organização e Administração; Psicologia e Comunicação; Estatísticas 
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de Acidente do Trabalho; Fisiologia do Trabalho; Ergonomia; Ventilação Industrial; Noções de 
Toxicologia Industrial; Noções de Epidemiologia; Saneamento do meio; Proteção contra 
incêndio; Primeiros Socorros; Higiene do Trabalho; Arranjo Físico. Avaliação e controle dos 
riscos: proteção coletiva, equipamento de proteção individual, riscos ambientais: agentes 
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; riscos em eletricidade; transporte e 
movimentação de materiais; Segurança na construção civil; Programas, Campanhas e SIPATs; 
Acidentes do Trabalho: causas, conseqüências programas de prevenção, comunicação e análise 
de acidentes; Segurança no trânsito; Inspeções de segurança; SESMT - Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes; Conceito de Risco, perigo, acidente, incidente; PPRA e PCMSO; PPP 
- Perfil Profissiográfico Previdenciário; LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho; Programas de Gerenciamento de Riscos; Auditoria de Segurança; Técnicas de 
Análise de Riscos: Série de Riscos, Análise Preliminar de Riscos, Análise de Modos de Falha e 
Efeitos, HAZOP, Análise de Árvore de Falhas, Técnica de Incidentes Críticos; Proteção do 
Meio Ambiente; Transporte de materiais perigosos. 
 

Cargo:  
Médico do Trabalho 

Específico 
Saúde do trabalhador: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
Conhecimentos gerais em clinica médica. Noções básicas para o reconhecimento dos riscos 
potenciais à saúde, nos locais de trabalho. Epidemiologia e Bioestatística relacionadas à saúde 
ocupacional. Doenças originadas pelo trabalho: Identificação e prevenção – Agentes Químicos 
(metais, gases, solventes, poeiras, etc.). Agentes Físicos (ruídos, temperatura, pressões 
anormais, radiações ionizantes e não ionizantes). Agentes Biológicos (vírus, bactérias, fungos, 
protozoários e fatores imunológicos). Fatores Ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação 
de peso, posições estáticas e dinâmicas). Princípios básicos da adaptação do posto de trabalho 
ao ser humano. Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das 
lombalgias no trabalho. Regras gerais de ergonomia visando à utilização correta dos membros 
superiores no trabalho. Doenças degenerativas e crônicas, agravadas por condições especiais de 
trabalho. Exames médicos ocupacionais: Exames Admissionais Exames Periódicos. Exames 
Demissionais. Exames Retorno ao Trabalho. Exames Mudança de Função. Saúde mental do 
trabalhador. Atividades de educação para saúde no trabalho. Vigilância sanitária nos locais de 
trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). Atendimento do trabalho: aspectos clínicos, 
preventivos, trabalhistas e previdenciários. Aposentadoria Especial, Periculosidade e 
Insalubridade.   
 

Cargo:  
Técnico Industrial - 
Eletrônica 

Específico 
Circuito de corrente contínua e corrente alternada. Grandezas Elétricas e Eletrônicas. Unidades 
de medida. Lei de Ohm. Fonte de alimentação. Capacitores, resistores e indutores. Sinais 
senoidais: freqüência, amplitude, fase e valor eficaz. Potência aparente, ativa, reativa e fator de 
potência. Filtros RL/RC. Circuito RLC. Amplificadores Operacionais. Circuitos com Diodos. 
Retificadores de meia onda, onda completa e dobrador de tensão. ceifadores e grampeadores. 
Circuitos com transistores: polarização e reta de carga, FET, BJT, configuração 
DARLINGTON. Circuitos digitais: Álgebra de Boole, mapa de KARNAUGH. Circuitos 
combinacionais e seqüenciais, registradores e contadores. Conversores A/D e D/A. Medidores 
de tensão, corrente e potência. Sistema Internacional de Unidades. 
  

Cargo:  
Técnico Industrial - 
Eletrotécnica 

Específico 
Circuitos elétricos; Medidas elétricas: medição e unidades de medida; Materiais elétricos; 
Máquinas elétricas (Motores e geradores); Equipamentos elétricos (transformadores, 
disjuntores, chaves seccionadoras, pára-raios, banco de capacitores); Eletromagnetismo; 
Sistemas trifásicos; Aterramento; Sistema Internacional de Unidades e conversões; 
Acionamentos e controles elétricos; Instalações elétricas de alta e baixa tensão; Iluminação. 

 

Cargo:  
Técnico Industrial - 
Eletromecânica 

Específico 
Eletricidade. Materiais. Máquinas e equipamentos elétricos e mecânicos. Instalações elétricas. 
Sistemas elétricos, pneumáticos, hidráulicos, de instrumentação e controle; Atuadores, sensores 
e elementos de automação. Desenho técnico. Metrologia. Processos de fabricação. Instalação e 
manutenção. Sistema Internacional de Unidades e conversões. 
 

Cargo:  
Técnico Industrial – 
Química Industrial 

Específico 
Ácidos, bases, sais. Reação de neutralização. Equilíbrio iônico na água. Análise volumétrica. 
Concentração das soluções. Equivalentes – grama.  Normalidade. Diluição e mistura de 
soluções. Vidraria utilizada em laboratório. Noções de segurança em laboratório. Noções em 
Espectrofotometria e rotina em laboratório. Sistema Internacional de Unidades e conversões. 
 

Cargo:  
Técnico em Segurança do 

Específico 
Segurança do trabalho; Higiene do trabalho; Meios de comunicação, recursos audiovisuais e 
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Trabalho 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. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 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. 
 

  

Todos os Cargos 
Bibliografia: a critério do candidato, podendo ser utilizada qualquer obra atualizada 
sobre os conteúdos especificados. 
 

 


