
ANEXO II  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Português (Nível Médio e Superior)  

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.  

Português (Nível 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. Crase. Frase e oração: termos principais e 
acessórios da oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos 
e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.   

Informática (Níveis Fundamental, Médio e Superior)  

E-mail: Envio e recepção de mensagens, através de interface webmail ou do software Outlook 
Express; Anexar arquivos em mensagens. noções de segurança das mensagens, para evitar 
acesso ao conteúdo malicioso de mensagens. Internet: Conceitos baseados no Internet 
Explorer 7 ou superior, navegação, URLs, links. Microsoft Office 2007 e BrOffice 3.1: Editor de 
Texto - estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, 
ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura 
básica 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 externos, 
classificação. Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e 
utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede.    

Matemática (Nível Fundamental)  

Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; problemas. Números 
racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas 
fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão 
proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem. Juros simples. Funções de 1º e 
2º graus; gráficos; equações e inequações do 1º e 2º graus; sistemas métricos; decimal e não 
decimal.  

Raciocínio Lógico (Níveis Médio e Superior)  

Lógica de argumentação: Proposição simples e proposição composta; Conectivos lógicos; 
Simbologia das proposições, lógicas de proposições; Tabelas verdade; Equivalência; 
Tautologia; Contradição; Contingência; Condições existentes na condicional; Proposições 



associadas ou relacionadas existentes na condicional; Argumento; Validade de um argumento; 
Principais regras de inferência; Quantificadores;  Negação com quantificadores. Diagramas 
lógicos: Inclusão;  Interseção; Disjunção.  

Conhecimentos Específicos  

Nível Superior  

Administrador  

Administração de Recursos Humanos: O Sistema de RH: conceito e objetivos. Recursos 
Humanos como Função Renovada. Administração dos Cargos. Padronização de Cargos. 
Atribuições e Requisitos para o Cargo. Fatores de Avaliação de Cargos. Manual de Avaliação. 
Metodologias de Ponderação dos Fatores de Avaliação. Pesquisa Salarial: conceito e 
importância. Fases da Pesquisa Salarial e Tabulação dos Resultados. Avaliação de cargos: 
conceito e métodos qualitativos e quantitativos. Recrutamento de RH: conceito e execução. 
Etapas do Processo de Recrutamento. Perfil dos Recursos Humanos Necessários. Previsão de 
Recursos Humanos. Fontes de Recrutamento. Processos de Seleção: conceito. Ficha 
Profissiográfica. Testes de Seleção: conceito e espécies. Entrevista de Seleção: objetivos e 
tipos de entrevistas. Treinamento de RH: conceito, importância e objetivos. Levantamento das 
Necessidades de Treinamento. Planejamento e Organização do Treinamento. Métodos e 
Técnicas de Treinamento. Avaliação do Treinamento. Planejamento de Carreira: conceito e 
objetivos. Avaliação de Desempenho: conceito e objetivos. Padrões de Desempenho: conceito. 
Métodos de Avaliação de Desempenho. A Entrevista na Avaliação de Desempenho. 
Desenvolvimento Organizacional: conceito e princípios. Programa de Desenvolvimento 
Organizacional: importância e técnicas. Planejamento Estratégico: conceito e importância. 
Produtividade e Qualidade no Trabalho. Controle Total da Qualidade. Técnicas de Auxílio ao 
TQC. Administração Financeira e Orçamentária: Finanças Públicas: conceitos e objetivos. 
Crescimento das Despesas Públicas: teorias e fatores determinantes. Bens Públicos, 
Semipúblicos e Privados. Evolução da EstruturaTributária. Federalismo Fiscal e 
Descentralização Administrativa. Orçamento Empresarial: Aspectos Gerais do Processo 
Orçamentário; Orçamento Operacional; Orçamento de Investimentos; Orçamento de Caixa; 
Demonstrações Contábeis Projetadas; Análise do Orçamento Integrado. Matemática 
Financeira:  Porcentagem Juros Simples; Descontos Simples; Juros Compostos;Descontos 
Compostos; Estudo de Taxas; Inflação; Equivalência de Capitais; Rendas Certas (Antecipada, 
Postecipada, Diferida, Perpétua, etc.) Empréstimos, Leasing e outras modalidades de 
financiamentos; Planos de Amortização (Tabela Price, SAC, SAA, SACRE e outros); Análise de 
Investimentos: Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido.  Tributação: princípios 
fundamentais e efeitos. Categorias de Tributos. Imposto sobre a Renda: princípios teóricos. 
Imposto Geral e Parcial. Progressividade Nominal e Efetiva. Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica. Influência do Resultado das Empresas sobre a Arrecadação. Tributação sobre Lucro 
Real, Presumido e Arbitrado. Efeitos do Imposto sobre as Decisões de Produção. Efeitos da 
Transferência do Imposto. Impostos sobre Mercadorias e Serviços: princípios. Imposto sobre 
Valor Adicionado: características e vantagens. Imposto Predial: conceitos básicos. 
Contabilidade Geral: Princípios Contábeis Geralmente Aceitos. Patrimônio Líquido. 
Componentes Patrimoniais: Ativos, Passivo e Patrimônio. Fatos Contábeis e Variações 
Patrimoniais. Débito, Crédito e Saldo. Estrutura das Contas: contas patrimoniais e de resultado. 
Apuração de Resultados. Plano de Contas. Escrituração: conceito e métodos. Processo de 
Escrituração. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: 
características e estrutura das contas. Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo e 
Levantamento do Balanço. Demonstração do Resultado do Exercício: características, estrutura 
e apuração das contas. Correção Monetária do Balanço. Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados. Reservas de Capital. Reservas de Lucros, Reservas de Reavaliação. Lucros 
Acumulados. Demonstração de Origens e Aplicação de Recursos: características e estrutura. 
Capital Circulante Líquido. Origens e Aplicações que não afetam o Capital Circulante Líquido. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Organização e Métodos: Natureza da 



Função de O&M. Planejamento: conceito e técnicas. Redes PERT/CPM. Gráficos de Gantt. 
Cronograma. Curva “S”. Gráficos e sua importância. Organograma: conceito, tipos de 
organogramas e utilização. Gráficos de Fluxo: conceito e finalidade. Simbologia Básica dos 
Fluxogramas. Estrutura Organizacional: linear, funcional, mista, comissional, matricial. 
Departamentalização: conceito e critérios. Centralização e Descentralização: conceitos, 
vantagens e desvantagens. Processo Organizador: conceito e fases. Análise Funcional e 
Estrutural: conceitos. Formulários: conceito, importância e características. Elaboração e 
Implantação de Formulários. Manuais: importância e finalidade. Classificação dos Manuais. 
Análise de Layout: conceito e objetivos. Layout Burocrático: características. Layout Industrial: 
características, layout por produto e por processo. Administração da Produção: Importância e 
funções da Administração da Produção. Custos Operacionais Fixos e Variáveis. Análise do 
Ponto de Equilíbrio. Layout e Projeto do Sistema Produtivo. Administração de Materiais: 
conceito e finalidade. A Decisão de Comprar ou Fabricar. Manuseio e Armazenagem de 
Estoques. Finalidade dos Estoques. Demanda Dependente e Independente. Custos de Pedido 
e Custos de Manutenção de Estoques. Lote Econômico de compra. Classificação ABC. 
Estoques de Segurança e Ponto de Pedido. Planejamento das Necessidades de Material. 
Sistemas MRP e CRP: características básicas. Lista de Materiais. Carregamento Finito e 
Infinito. Controle da Qualidade: conceito e importância. Círculos de Controle da Qualidade. 
Processo de Melhoria Contínua. Tempo de Meia-Vida. TQC: definição e objetivos. Fases do 
TQC. Áreas de Atuação do TQC. Custos da Qualidade. Avaliação e Controle de Materiais 
Comprados e Produtos Acabados. Confiabilidade. Sistema de Informações. Qualidade de Vida 
e Trabalho. Zero Defeito. Avaliação e Controle da Fabricação Interna. Avaliação de Novos 
Projetos. Contato com o Campo. Passos para Implantação do TQC. Manual da Qualidade: 
conceito e objetivos.   

Advogado  

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO: Bases constitucionais da administração 
pública. Princípios e normas referentes à administração direta e indireta. Administração direta e 
indireta. Poderes da administração; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; 
poder de polícia. Ato administrativo: Conceito, classificação, requisitos, revogação. Vícios do 
ato administrativo: Invalidade. Anulação. Responsabilidade civil do Estado: Fundamentos; 
responsabilidade sem culpa; responsabilidade por ato do funcionário. Licitações e contratos 
administrativos – Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. Desapropriação: Generalidades.  
DIREITO CIVIL: Conceito. Negócio jurídico: espécies; manifestação da vontade; vícios da 
vontade; defeitos do negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico. Teoria da imprevisão. Ato 
jurídico: fato e ato jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico: 
nulidade; atos ilícitos; abuso de direito; fraude à lei. Prescrição: conceito; prazo; suspensão; 
interrupção; decadência. Obrigações: conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; 
obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; cláusula penal. Extinção das 
obrigações: pagamento – objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, 
novação, transação; direito de retenção. Contratos: disposições gerais; extinção; espécies. 
Responsabilidade civil.  
DIREITO DO TRABALHO: Relação de trabalho: natureza jurídica; contrato de trabalho e 
relação de trabalho; caracterização da relação de emprego, critérios para a caracterização. 
Sujeitos da relação de emprego: empregado; empregador, solidariedade de empresas; 
sucessão de empregadores. Contrato de trabalho: denominação; caracteres; elementos 
essenciais; vícios e defeitos; nulidade e anulabilidade. Espécies do contrato de trabalho: 
contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado. Efeitos do contrato de trabalho: 
obrigações do empregado; prestação do trabalho; pessoalidade; poder hierárquico do 
empregador: diretivo e disciplinar. Remuneração: conceito; distinção entre remuneração e 
salário; caracteres do salário; salário e indenização – adicionais. Duração do trabalho: jornada 
de trabalho: duração e horário; trabalho extraordinário; trabalho noturno; trabalho em regime de 
revezamento. Repousos: repouso intrajornadas e interjornadas; repouso semanal e em feriado; 
férias – natureza jurídica e períodos aquisitivo e concessório, duração; remuneração simples, 



dobrada e abono de férias. Terminação do contrato de trabalho: causas; rescisão do contrato 
por tempo indeterminado e por tempo determinado; rescisão com ou sem justa causa; 
despedida; declaração de vontade do empregador: sua natureza e elementos; indenização - 
conceito, fundamento jurídico. Aviso prévio: conceito e natureza jurídica; prazos e efeitos. 
Estabilidade e garantia de emprego: teoria da nulidade da despedida arbitrária; despedida de 
empregado estável; falta grave, conceito; readmissão e reintegração; renúncia à estabilidade; 
homologação.  
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Procedimentos nos dissídios individuais: 
reclamação; jus postulandi; revelia; exceções; contestação; reconvenção; partes e 
procuradores; audiência; conciliação; instrução e julgamento; justiça gratuita. Provas no 
processo do trabalho: interrogatórios; confissão e conseqüências; documentos; oportunidade 
de juntada; prova técnica; sistemática da realização das perícias; testemunhas. Recursos no 
processo do trabalho: disposições gerais: efeitos suspensivo e devolutivo; recursos no 
processo de cognição; recursos no 10 processo de execução. Processos de execução: 
liquidação; modalidades da execução; embargos do executado - impugnação do exeqüente.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição. Ação. Processo. Procedimento. Atos Processuais. 
Extinção do Processo sem resolução do mérito e com resolução do mérito. Recursos de 
Apelação e Agravo; Da Ação Rescisória. Dos Embargos Infringentes. Dos recursos especial e 
extraordinário. Do Processo de Execução. Do Mandado de Segurança.  
DIREITO DE ENERGIA ELÉTRICA: O modelo institucional do setor elétrico brasileiro. O 
Conselho Nacional de Políticas Energéticas e o Conselho Nacional de Desestatização. O 
Ministério de Minas e Energia: atribuições e organização. A Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL: atribuições, organização e resoluções. Resolução Normativa ANEEL nº 63, 
de 12 de maio de 2004: Das Penalidades, Dos Procedimentos e Das Disposições Finais. 
Resolução ANEEL nº 456, de 29 de novembro de 2000: Das Definições, Do Pedido de 
Fornecimento, Do Ponto de Entrega, Da Unidade Consumidora, Da Classificação e Cadastro, 
Dos Contratos, Dos Serviços Iniciais, Do Aumento de Carga, Da Medição, Do Calendário, Das 
Compensações do Faturamento, Da Fatura e seu Pagamento, Da Multa, Da Suspensão do 
Fornecimento, Das Responsabilidades, Da Religação, Da Cobrança dos Serviços, Do 
Fornecimento Provisório e Precário, Do Encerramento das Relações Contratuais, Das 
Especificidades da Iluminação Pública e Das Disposições Gerais. O Operador Nacional do 
Sistema Elétrico: atribuições. O Mercado Atacadista de Energia Elétrica: atribuições. O Comitê 
Coordenador do Planejamento da Expansão. A desverticalização das atividades de produção, 
transmissão e distribuição. Os consumidores livres. Os processos de outorga para a produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. A comercialização de energia elétrica. A 
importação e exportação de energia elétrica. Mediação e arbitragem entre agentes e entre 
esses e consumidores.  

Analista de Recursos Humanos  

Sistema de administração de recursos humanos.  Políticas de recursos humanos, arquitetura 
organizacional e comportamento organizacional.  Programas de comunicação interpessoal e 
desenvolvimento interpessoal.  Recrutamento e seleção: aspectos legais e práticos.  
Identificação de necessidades.  Planejamento, programação implantação e avaliação de 
treinamentos.  Avaliação de desempenho e programas de benefícios sociais e saúde 
ocupacional.  Matriz de competências.; avaliação de competências.  Classificação, decrição e 
análise de cargos, salários, benefícios e promoções.  Movimentação de pessoal.   

Analista de Sistemas  

Gerenciamento de Windows Server 2003 ou superior ; Conhecimento de Sistemas de 
Armazenamento e Backup de dados ;Noções de Active Directory e Redes Windows ; Noções 
de Cabeamento de Redes ; Noções de equipamentos de suporte e infra-estrutura de Redes 
Corporativas ; Administração de sites e Correio Eletrônico ; Conhecimento de técnicas de 
acesso remoto a redes e computadores ; Noções de Segurança da Informação ; Domínio da 
Linguagem SQL para consultas em base Oracle ; Conhecimento de Técnicas e Conceitos de 



Gestão de Projetos de TI ; Noções e Conceitos de Sistemas ERP ; Conceitos de Modelagem 
de Dados e de Sistemas de Informação; Conhecimento de Gerenciamento de Bancos de 
Dados Oracle ; Desenvolvimento de Aplicações em Ambiente Web, uilizando PHP e JAVA, 
aplicando conceitos de Hibernate.   

Analista de Suprimentos  
Dinâmica das organizações: A Organização como um sistema social. Cultura organizacional. 
Motivação e liderança. Comunicação. Processo decisório. Descentralização. Delegação. 
Processo Grupal nas Organizações: Comunicação interpessoal e intergrupal. Trabalho em 
equipe. Relação chefe/subordinado. Planejamento Organizacional: planejamento estratégico, 
tático e operacional. Noções de estatística descritiva. Legislação Administrativa: Administração 
direta, indireta, e funcional. Atos administrativos. Contratos administrativos. Requisição. 
Orçamento Empresarial: Conceitos. Finalidade. Noções de elaboração de orçamento: 
Orçamento de custeio. Orçamento de investimento. Administração Financeira: Conceito. 
Objetivos. Função financeira nas organizações. Contabilidade Geral: Conceito. Usuários da 
contabilidade. Patrimônio. Conceitos de ativos. Passivos. Receitas. Despesas e resultado. 
Leitura prática das principais demonstrações 
contábeis. Aspectos Tributários: Conceito. Noções dos principais tributos e seus impactos nas 
operações das empresa. Organização e métodos: Gestão de documentos. Administração de 
processos. Processos de licitação e contratos – Lei nº 8666/1993 e alterações posteriores. 
ANEEL: atribuições e organização. Resolução ANEEL no. 456/00 de 29.11.2000 e suas 
alterações – Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. Fundamentos da 
Qualidade Total.  

Analista Econômico-Financeiro 
Economia – Conceitos básicos: Introdução geral aos problemas econômicos: escassez e 
escolha; curva de possibilidades da produção; fatores de produção; produtividade e 
remuneração dos fatores de produção; livre mercado; papel do governo em uma economia em 
desenvolvimento; economia e meio ambiente. Microeconomia - Lei da Oferta e da Demanda; 
curvas de demanda e de oferta; elasticidade-preço; fatores que afetam a elasticidade-preço; 
elasticidade-renda; noções da teoria da produção; função de produção; conceitos básicos de 
custos de produção; preço e produto em concorrência perfeita e no monopólio; condições e 
razões para existência de monopólios, formas de controle do poder monopolista; eficiência 
econômica; bens públicos e falhas no sistema de mercado. Macroeconomia - Determinantes da 
demanda agregada: consumo, governo, resto do mundo e investimento. O multiplicador e o 
acelerador. Análise da conjuntura, desenvolvimento e ciclo. Oferta e demanda no mercado de 
trabalho. Política econômica: de rendas, fiscal e monetária. Análise teórica da inflação. Análise 
de Investimentos – Conceitos básicos à análise de investimentos: valor do dinheiro no tempo; 
fatores de juros compostos; fluxo de caixa de um investimento. Métodos para determinação da 
viabilidade de um investimento: tempo de recuperação do capital (payback e payback 
descontado); valor presente líquido (VPL); taxa interna de retorno (TIR). Comparação entre 
alternativas de investimento: métodos utilizados para a comparação entre projetos; projetos 
com disparidade de tamanho e com disparidade de tempo. Análise de investimentos sob 
incerteza e risco: análise probabilística. Legislação específica do Setor Elétrico (aspectos 
econômico, financeiro e tributário).  

Assistente de Comunicação Social (Jornalismo)  

Teoria da Comunicação: conceitos, paradigmas, principais teorias e novas tendências sobre a  
mass media. Massificação versus segmentação dos públicos.  Interatividade na Comunicação. 
Técnicas de Redação Jornalística. Critérios de seleção, redação e edição de textos, áudios e 
imagens.  Ética: direitos de informação e de opinião. Códigos de Ética de profissionais de 
Jornalismo. Legislação da Comunicação Social: Lei de Imprensa; Constituição (Título VIII, 
Capítulo V e suas alterações). Regulamentação do trabalho de profissionais de jornalismo. 
Direitos autorais. História dos meios: imprensa, rádio, televisão e digital. Características e 
constituição dos receptores da informação: indivíduo; público; massa e multidão. Opinião 



Pública, características e formas de formas de pesquisa e mensuração. O uso de técnicas de 
produção gráfica no jornalismo e na propaganda: cores, papel, processos de composição, 
impressão e acabamento. Fotografia: técnicas digitais e em películas. O uso da linguagem e 
dos gêneros jornalísticos nos meios impressos, radiofônicos, televisivos e digitais: notícia, 
reportagem, entrevista, editorial, crônica, etc. A edição no jornalismo. Assessoria de Imprensa. 
A linguagem na publicidade e na propaganda. Assessoria de Comunicação: planejamento, 
administração e execução. Comunicação Institucional: conceitos, instrumentos. O espaço 
gráfico: diagramação, layout de cartazes e outros produtos editoriais. A convergência dos 
meios. Interatividade nos meios de comunicação. Principais programas de informática para 
editoração de produtos impressos, digitais e audiovisuais. Crimes contra a honra previstos no 
Código Penal, na Lei de Imprensa, na Lei de Segurança Nacional, no Código Brasileiro de 
Telecomunicações e no Código Eleitoral. Instituição Pública e Comunicação: características, 
direitos do cidadão e deveres do comunicador.    

Assistente de Comunicação Social (Relações Públicas)  

Teorias da Comunicação de Massa: abordagens empíricas; visão funcionalista; teoria crítica; 
cultural studies; estudos de mass media; newsmaking. Ética: direitos de informação e de 
opinião. Códigos de Ética de profissionais de Relações Públicas. Legislação da Comunicação 
Social: Lei de Imprensa; Constituição (Título VIII, Capítulo V e suas alterações). 
Regulamentação do trabalho de profissionais de Relações Públicas. Direitos autorais. História 
dos meios: imprensa, rádio, televisão e digital.  Características e constituição dos receptores da 
informação: indivíduo; público; massa e multidão. Opinião Pública, características e formas de 
formas de pesquisa e mensuração. O uso de técnicas de produção gráfica no jornalismo e na 
propaganda: cores, papel, processos de composição, impressão e acabamento. Fotografia: 
técnicas digitais e em películas. O uso da linguagem e dos gêneros jornalísticos nos meios 
impressos, radiofônicos, televisivos e digitais: notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, 
etc. Assessoria de Imprensa. A linguagem na publicidade e na propaganda. Assessoria de 
Comunicação: planejamento, administração e execução. Organização de eventos e cerimonial 
público. O espaço gráfico: diagramação, layout de cartazes e outros produtos editoriais. A 
convergência dos meios. Interatividade nos meios de comunicação. Principais programas de 
informática para editoração de produtos impressos, digitais e audiovisuais. Crimes contra a 
honra previstos no Código Penal, na Lei de Imprensa, na Lei de Segurança Nacional, no 
Código Brasileiro de Telecomunicações e no Código Eleitoral. Instituição Pública e 
Comunicação: características, direitos do cidadão e deveres do comunicador. Marketing 
Institucional: endomarketing.  

Assistente Social  

O Estado e a Política Social: Concepção de Política Social. A Política Social nos setores: 
Saúde, Habitação, Menor, Trabalho, Assistência Pública; A Política e os Movimentos Sociais. O 
Serviço como instrumento da Política Social. A Instituição e o Serviço Social: Concepção de 
Instituição. A Prática Profissional do Assistente Social na Instituição - possibilidades e limites. A 
Instituição e os Movimentos Sociais. Metodologia do Serviço Social: Métodos utilizados na 
Ação Direta com Indivíduos, Grupos e Segmentos Populacionais - Instrumentos e Técnicas. O 
Serviço Social e a Assistência Social. Administração e Serviço Social: Concepção de 
Burocracia. As Instituições Burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social no 
desempenho das Funções Administrativas. Ética e Serviço Social: A Ética Social e a Ética 
Profissional e sua aplicação face ao binômio instituiçãocliente. Os valores universais da 
Profissão e seus aspectos Éticos Normativos. Os Preceitos Éticos enquanto Princípios e 
Diretrizes norteadores da Prática Profissional.  

Contador  



CONTABILIDADE GERAL: a) A Escrituração Contábil: As contas, as partidas simples e as 
partidas dobradas. As variações patrimoniais. Os livros contábeis. As contas de receitas, 
despesas e custos. As contas de compensação. A equação patrimonial básica. O regime de 
caixa e o de competência. Os lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na 
constituição de entidades. Os tipos de entidades. A constituição do capital. A subscrição e a 
integralização do capital, no caso de sociedades anônimas. A realização de capital com bens e 
direitos. As despesas de constituição. c) Os registros das operações típicas de uma empresa. 
Compras e vendas. Movimentação de estoques. Custo com pessoal, serviços de terceiros, 
prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões. Operações financeiras, 
de empréstimos e de descontos. Lançamentos de destinação do resultado. d) Medidas 
preliminares à elaboração de balanços. O balancete de verificação. As conciliações e 
retificações de saldos de contas. As provisões e os diferimentos. O inventário de mercadorias e 
de materiais. Os créditos de liquidação duvidosa. e) A avaliação dos ativos e passivos. A 
avaliação e a escrituração pelo custo de aquisição. A correção monetária. As reavaliações. A 
avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. As empresas coligadas e 
controladas. f) A elaboração das demonstrações contábeis. O Balanço Patrimonial e as suas 
notas explicativas. A apuração do resultado e a Demonstração do Resultado do Exercício. A 
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. A Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Liquido. A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. A Demonstração 
de Fluxo de Caixa. A consolidação de balanços. g) Os registros contábeis na reestruturação de 
empresas. Características principais das incorporações, fusões e cisões de empresas. Os 
registros contábeis correspondentes. CONTABILIDADE DE CUSTOS: a) Elementos 
conceituais. O fluxo de valores no ciclo operacional interno das entidades. A inserção da 
Contabilidade de Custos na contabilidade e sua obediência aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. A diferenciação entre os custos e as despesas. O conceito de portador dos 
custos. O relacionamento da Contabilidade de Custos com a Contabilidade Financeira. 
Apuração de custos de mercadorias, produtos e serviços vendidos. b) As possíveis 
classificações dos custos. As espécies de custos. Os custos e o grau de ocupação da 
empresa. O princípio da causação e os custos diretos e indiretos. Os custos necessários e 
desnecessários. c) Os objetivos da Contabilidade de Custos. A apreensão das variações 
patrimoniais havidas e a avaliação dos estoques de produtos e serviços. Os preços de venda e 
o resultado dos produtos e/ou serviços. O controle da economicidade das operações. A análise 
de alternativas quanto aos produtos e processos de produção, administração e 
comercialização. d) Caracterização dos sistemas de custeamento. O grau de respeito à 
causação: os custos diretos e indiretos. As classes de valores utilizados: reais, padronizados, 
projetados ou simulados. A consideração ao grau de ocupação da entidade: os custos fixos e 
variáveis. A formalização dos registros: o monismo e o dualismo; as contas espelhadas. e) Os 
principais sistemas de custeamento. Conceituação e características dos principais sistemas de 
custeamento. O custeio por absorção e suas principais modalidades, especialmente quanto ao 
tratamento dos custos indiretos. O custeio-padrão. O custeio direto ou variável e o custeio 
marginal. O custo-meta. O custeio baseado por atividades. O custeio padrão. A integração dos 
registros de custos à escrituração contábil.  f) O controle da produção e os custos. As relações 
entre o controle de produção e a Contabilidade de Custos. Os tipos de produção e o controle 
por processo e por lote. Os co-produtos e os subprodutos. As sobras e os resíduos de 
materiais. g) A apropriação dos custos aos portadores finais. A apropriação dos custos diretos 
(materiais, mão-de-obra e outros) aos portadores finais, os produtos ou serviços. As 
modalidades de apropriação dos custos indiretos. As técnicas de apropriação diante dos 
objetivos da Contabilidade de Custos. CONTABILIDADE GERENCIAL: a) Conteúdo da 
Contabilidade Gerencial. A Contabilidade Gerencial como parte da Contabilidade. O 
fornecimento de informações e de subsídios para a tomada de decisões. As decisões de 
caráter corrente e as de natureza estratégica. As avaliações de desempenho. b) As análises 
alicerçadas no grau de ocupação da entidade. A formação de resultado diante do 
comportamento dos custos fixos e variáveis. A margem de contribuição por produto, cliente, 
modalidade de venda, local. O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Analise da 
relação Custo-Volume-Lucro.  c) A gestão dos custos. O problema dos custos necessários e 
desnecessários. O gerenciamento dos custos diante da estratégia da entidade. Análise do 



Custo Diferencial. Análise dos Custos de Distribuição. Sistema de custeio baseado em 
atividades e sua análise. A cadeia de valores como centro da análise e da avaliação dos 
custos. d) As demonstrações contábeis na avaliação de desempenho. A estrutura do Balanço 
Patrimonial e do Balanço de Resultados diante da análise. O uso de quocientes e de índices e 
suas interpretações. As análises de liquidez, da rotação de valores, do grau de imobilização do 
capital próprio, da margem de garantia do capital de terceiros, da rentabilidade sobre vendas e 
dos capitais próprios, do volume de capital de giro próprio. A comparabilidade da análise de 
balanço com a análise setorial. A análise da composição dos custos e das receitas. A 
alavancagem operacional e financeira. Análise de riscos operacionais e financeiros. e) A 
avaliação de empresas. A reavaliação dos ativos e do patrimônio líquido. O fluxo de caixa 
descontado. O retorno de investimento. A análise de produtividade e economicidade. f) O 
orçamento e o processo decisório. Características, conceitos, funções, tipos, dos orçamentos 
responsabilidade e controle gerencial. Sistemas de custeios utilizados para gestão e decisão 
em orçamentos. Processos de decisão. TEORIA DA CONTABILIDADE: a) A Contabilidade. 
Conceito e objetivos. Os diversos ramos aplicados da Contabilidade. Os profissionais e os 
usuários. Evolução histórica da Contabilidade. b) Os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade como essência das doutrinas 
contábeis aceitas e base das Normas Brasileiras de Contabilidade. Conteúdo da Resolução 
CFC nº 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade e Resoluções 
CFC nos 774/94 e 900/01, que aprovam o Apêndice à primeira resolução e possíveis 
alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do Exame. c) As escolas ou 
doutrinas na história da Contabilidade. A história da Contabilidade até a época do surgimento 
das partidas dobradas. As partidas dobradas e o período pré-científico. O período científico na 
Contabilidade: o materialismo, o personalismo, o controlismo e o neocontismo, o reditualismo, 
o aziendalismo e o patrimonialismo. d) Normas Brasileiras de Contabilidade. Resoluções 
pertinentes do CFC. Estrutura – O sistema de Normas Brasileiras de Contabilidade. As Normas 
Técnicas, as Profissionais e as suas respectivas Interpretações Técnicas. Possíveis alterações 
ocorridas ou inclusões até sessenta dias antes da realização do Exame. Orçamento 
Empresarial: Aspectos Gerais do Processo Orçamentário; Orçamento Operacional; Orçamento 
de Investimentos; Orçamento de Caixa; Demonstrações Contábeis Projetadas; Análise do 
Orçamento Integrado. Matemática Financeira: Porcentagem; Juros Simples; Descontos 
Simples; Juros Compostos;Descontos Compostos; Estudo de Taxas; Inflação; Equivalência de 
Capitais; Rendas Certas (Antecipada, Postecipada, Diferida, Perpétua, etc.) Empréstimos, 
Leasing e outras modalidades de financiamentos; Planos de Amortização (Tabela Price, SAC, 
SAA, SACRE e outros); Análise de Investimentos: Taxa Interna de Retorno e Valor Presente 
Líquido.     

Economista  

Análise Microeconômica: Determinação das Curvas de Procura. Curvas de Indiferença. 
Equilíbrio do Consumidor. Efeitos Preço, Renda e Substituição. Elasticidade da Procura. 
Fatores de Produção. Produtividade Média e Marginal. Lei dos Rendimentos Decrescentes e 
Rendimentos de Escala. Custos de Produção no Curto e Longo Prazo. Custos Totais, Médios e 
Marginais, Fixos e Variáveis. Elasticidade da Oferta. Estrutura de Mercado: Concorrência 
Perfeita, Concorrência Imperfeita, Monopólio, Oligopólio. Dinâmica de Determinação de Preços 
e Margem de Lucro. Padrão de concorrência. Análise de Competitividade. Análise de Indústrias 
e da Concorrência. Vantagens Competitivas. Cadeias e Redes Produtivas. Competitividade e 
Estratégia Empresarial; Orçamento Empresarial: Aspectos Gerais do Processo Orçamentário; 
Orçamento Operacional; Orçamento de Investimentos; Orçamento de Caixa; Demonstrações 
Contábeis Projetadas; Análise do Orçamento Integrado. Matemática Financeira: Porcentagem; 
Juros Simples; Descontos Simples; Juros Compostos;Descontos Compostos; Estudo de Taxas; 
Inflação; Equivalência de Capitais; Rendas Certas (Antecipada, Postecipada, Diferida, 
Perpétua, etc.) Empréstimos, Leasing e outras modalidades de financiamentos; Planos de 
Amortização (Tabela Price, SAC, SAA, SACRE e outros); Análise de Investimentos: Taxa 
Interna de Retorno e Valor Presente Líquido.   Análise Macroeconômica: Sistemas de Contas 



Nacionais. Sistema de Contas Nacionais no Brasil. Análise de Determinação da Renda – 
Macroeconomia Neoclássica: curva de oferta de produto e de demanda de trabalho, teoria 
quantitativa da moeda e o equilíbrio de pleno emprego. Modelo keynesiano simples, o modelo 
IS-LM e o modelo keynesiano completo. Abordagem de expectativas racionais. Determinantes 
do consumo e do investimento. Análise de política monetária e fiscal em economias fechadas e 
abertas sob diferentes regimes cambiais.Dinâmica Econômica. Funções da Moeda. Conceitos 
de Oferta e Demanda Monetária. Taxa de Juros. Sistema Financeiro Nacional. Instrumentos de 
Política Monetária. Teorias da Inflação. Crescimento Econômico: modelos de crescimento 
exógeno e endógeno; Economia Internacional: Teoria do Comércio Internacional: Vantagens 
Comparativas, Modelo Heckscher-Ohlin; Comércio e Desenvolvimento; Regimes Cambiais: 
fixo, flutuante e regimes intermediários; Balanço de Pagamentos: estrutura, saldos e formas de 
financiamento; Instrumentos de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas; Globalização, 
blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; O Mercado 
de Capital Global; Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC; Economia do Setor 
Público: Conceito de bem público. Funções governamentais. Conceitos gerais de tributação. 
Tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade 
fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e resultado primário. “Curva de Laffer monetária” 
e o financiamento através de senhoriagem. Noção de sustentabilidade do endividamento 
público. Evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. Previdência 
Social. Sistema tributário. Federalismo. Privatização e regulação no Brasil; Economia Brasileira 
Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre 
econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: 
concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999; Desenvolvimento 
Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e 
no Brasil. Desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da renda: 
aspectos nacionais e internacionais. O papel das principais agências de fomento no Brasil 
(BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, agências de fomento estaduais). Noções 
de Economia do Meio Ambiente; Análise de Projetos e Elementos de Finanças: Estudo de 
mercado. Previsões de receitas e custos. Métodos de cálculo de depreciação. Projeção de 
lucros e perdas. Ponto de nivelamento. Investimentos fixos. Projeção de capital de giro. 
Cronograma financeiro. Esquema de financiamento dos investimentos. Projeção de fluxo de 
caixa. Critérios de avaliação de investimentos. Taxas de desconto e fator de risco. Análise de 
custos e benefícios sociais. Capitalização, valor presente e taxa interna de retorno, 
equivalência de fluxo de caixa, precificação e avaliação de ativos financeiros, modelagem de 
estrutura a termo de taxa de juros, “duration”. Análise de projetos estruturados (Project 
Finance): análise de viabilidade do projeto, arranjos de garantia, estrutura jurídica e plano de 
financiamento. Instrumentos financeiros dos mercados bancário, de seguros, de ações e de 
derivativos; Métodos Quantitativos: Conceitos básicos de probabilidade e estatística. Variáveis 
aleatórias. Distribuição de probabilidade, distribuição de freqüência e distribuição acumulada. 
Estatística descritiva. Estimação pontual e por intervalos. Testes de hipótese. Princípios de 
álgebra matricial. Regressão. Conceitos básicos e aplicações de números índices, medidas de 
distribuição de renda e concentração industrial; Finanças Corporativas: Mensuração de Risco e 
Retorno de Ativos.Teoria de Portfólios. Mercados de Capitais Eficientes. O Modelo CAPM. 
Estrutura de Capital.Custo Médio Ponderado de Capital. Decisões de Investimento e de 
Financiamento. Política de Dividendos. O teorema de Modigliani-Miller. Opções de compra e de 
venda, Contratos Futuros, Contratos a Termo, Swaps. Obrigações Conversíveis. Opções reais 
em projetos. Avaliação do valor da Firma e do valor das ações. Fusões e Aquisições. 
Governança Corporativa.    

Engenheiro Civil  

Topografia: dados técnicos para o projeto: levantamento planialtimétrico: poligonais; 
levantamento altimétrico: perfis, curvas de nível. Projetos: elementos gráficos necessários à 
execução de uma edificação: arquitetônico; estrutural; instalações elétricas; instalações 



hidráulicas; outros projetos complementares. Fundações de edifícios: sondagens de 
reconhecimento do subsolo: tipos e apresentações; tipos de solo: características e 
classificação geral; tipos de fundações. Muros de arrimos: tipos e cálculo. Edificações: 
concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico; cargas atuantes; carregamento; 
tecnologia do concreto; lançamento e cura do concreto; formas e desformas; paredes e 
vedações: revestimentos; acabamentos; impermeabilização; pavimentação; cobertura. Uso e 
ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia empregada em legislação 
urbanística; parcelamento do solo: desmembramento e desdobro; índices: taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento. Conforto ambiental. Edificações. Metodologia e avaliação de 
custos: custo limite do retorno, da viabilidade e dos recursos disponíveis; custo estimado, custo 
calculado; preço unitário; preço global. Especificações técnicas para os projetos: metodologia 
dos materiais e dos serviços; critérios para comparação de preço; critérios e medição de obras 
para obras em geral; cronograma físico-financeiro dos projetos e da obra. Legislação 
complementar: Licitações e contratos relativos às obras e serviços de engenharia: Lei nº 
8.666/93. Gerenciamento de obras: Metodologia e procedimentos.  

Engenheiro Eletricista  

Leis de Ohm, Kirchoff; Associação de resistores, capacitores e indutores; Circuitos em CC e 
CA (corrente, tensão, potência, energia, freqüência, fasores);  Circuitos lógicos (relés e portas 
lógicas);  Motores trifásicos de indução (circuitos de comando, cálculos de potência, etc); 
Transformadores; Instrumentos de medição (amperímetro, voltímetro, TP, TC, multiteste, etc); 
Iluminação (cálculos); Motores de CC (características técnicas, manutenção, ensaios); Linhas 
de transmissão de potência (CA e CC); Sistemas de proteção elétrica;  Cálculo de correntes de 
falta; Dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntor, sensores diferenciais, sensores de corrente, 
etc);  Filtros de harmônicos;  Fator de potência e técnicas de correção;  Conceitos de 
estatística;  Transformada de Laplace;  Dispositivos eletrônicos: Diodos, SCRs, IGBT, 
MOSFET;  CLPs (funções e programação básica);  Forças mecânicas eletromagneticamente 
induzidas.  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Política de Saúde e Segurança do Trabalhador. Higiene do Trabalho. Ergonomia e aplicações. 
Legislação Específica de Saúde e Segurança do Trabalhador. Medidas de Prevenção Coletivas 
e Individuais - Inspeções de Segurança. Investigação de Acidentes e Análise de Riscos do 
Trabalho. SESMT da Empresa e as organizações. Mapa de Riscos - Perfis de Morbidade - 
Doenças Profissionais. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Plano de 
Contingências. Proteção ao meio ambiente.  Administração aplicada à Engenharia de 
Segurança do Trabalho.  

Médico do Trabalho  

Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Organização Internacional do Trabalho e 
Normas Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da 
OIT-NR4_SESMT; NR5 - CIPA; NR7 - PCMSO; NR9 – PPRA; PPP e suas regulamentações; 
Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Conceito; relação saúde/doença/ambiente do 
trabalho.  Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças causadas por agentes físicos; 
químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovasculares; digestivo; 
endócrino; hemolinfático; neuropsíquico; osteomuscular; respiratório; tegumentar; urogenital; 
oftálmico e otolaringológico. Doenças infecciosas ocupacionais e câncer; Acidentes no trabalho 
ou portador de uma doença do trabalho - Reabilitação profissional - mudança de cargo/função; 
Toxicologia ocupacional. Agentes tóxicos; exposições e vias de introdução. Classificação das 
intoxicações - limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho; Ergonomia - 
cargas e solicitações no trabalho - formas de trabalho humano. Fadiga e monotonia; vibrações 
intensas – iluminação; Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva.  
Mapeamento de riscos - ações de saúde; de segurança do trabalho e dos agentes funcionais - 



campanhas de prevenção de saúde; planejamento; implantação e execução de programa. 
AIDS; Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas empresas; Legislação previdenciária e 
acidentária (CLT). Decreto n.º 3.048/99 – Direito do Trabalho - regulamentação atual de 
insalubridade - NR 15 da Portaria n.° 3.214/78; Laudo pericial e os processos trabalhistas - 
proteção do trabalhador; da mulher e do menor; Vigilância sanitária - legislação estadual e 
municipal - epidemiologia e saúde do trabalhador. Sistema de abastecimento de água; 
desinfecção da água; águas residuárias.  Aspectos de biossegurança; Experiência no 
atendimento de urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - 
Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico; A Patologia do Trabalho numa 
perspectiva ambiental; Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do 
Trabalhador; Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do 
trabalho; medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: 
individual e coletiva dos trabalhadores; com o uso de ferramentas epidemiológicas; 
Epidemiologia.  

Psicólogo  

Psicologia Organizacional e Institucional; Técnica de Entrevista; Psicologia do 
Desenvolvimento; Teorias da personalidade; Técnicas psicoterápicas;  Psicodiagnóstico; 
Psicopatologia; Avaliação psicológica; Atuação em equipe multidisciplinar; Acompanhamento 
psicossocial; Grupos e equipes de trabalho nas organizações: abordagens, modelos de 
intervenção e dinâmica de grupo; Trabalho, subjetividade e saúde psíquica; Metodologia de 
pesquisa e intervenção nas organizações; Psicologia organizacional; Transformações no 
mundo do trabalho e mudanças nas organizações; Análise e desenvolvimento organizacional; 
Cultura e clima organizacional; Motivação no trabalho; Poder nas organizações; Liderança; 
Recrutamento, seleção e desligamento de pessoal; Treinamento e desenvolvimento de 
pessoal; Aprendizagem humana em organizações de trabalho; Papel do Psicólogo e 
implicações éticas. Acompanhamento de Pessoal: objetivos e métodos de avaliação de 
desempenho. Remanejamento de pessoal. Formação e modelos estruturais da personalidade. 
Diferenciação dos principais modos de funcionamento do psiquismo humano.  

Nível Médio  

Técnico em Segurança no 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.  

Técnico em Enfermagem do Trabalho  

Aspectos legais e éticos do exercícios da enfermagem. Psicologia nas relações humanas no 
trabalho. Biossegurança nas ações de saúde. Técnicas básicas de enfermagem. Noções de 
farmacologia. Limpeza, desinfecção e esterilizações de materiais e ambiente. Gerenciamento 
de materiais. Vigilância à saúde: sanitária, epidemiológica e do meio ambiente. Programa 
Nacional de Imunizações. 
Enfermagem nas situações de urgência e emergência. Técnico de Enfermagem na Saúde 
Ocupacional: sistematização da assistência da enfermagem, visita domiciliar, ações 
educativas, serviços especializados em saúde e segurança do trabalho, medidas de prevenção 
e combate ao incêndio, provas funcionais, ergonomia, higiene ocupacional, segurança do 



trabalho, acidentes e doenças ocupacionais. Qualidade de vida: meio ambiente e promoção da 
saúde do trabalhador. Legislação em Saúde e Segurança do Trabalhado. Normas 
Regulamentadoras.  

Técnico Industrial (em Edificações)  

Desenho: Nomenclatura, especificações, indicações em plantas baixas cortes e fachadas; 
escalas apropriadas para tipos de desenhos e transformações de escala; legendas, 
convenções, planilhas, selos, carimbos e margens; normas brasileiras para desenho técnico e 
desenho arquitetônico; representação normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço; 
equipamentos para desenho e seu uso característico; formato de papel.  Tecnologia: Formas 
corretas para execução de instalações elétricas e hidráulicas; nomenclatura e montagem para 
peças de tesouras; traços e seqüências para execução de argamassas e concretos; 
equipamentos utilizados para execução de obras; cantarias, alvenarias, cerâmicas e blocos. 
Materiais: Reconhecimento dos materiais por suas características; especificação de materiais; 
dimensões de norma e utilização; aço para concreto, características e desenho. Orçamento: 
Especificação técnica; medições e quantificações; planilhas orçamentárias de NB 140. 
Segurança e Saúde no Trabalho. NR 8 – Edificações. NR  Condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção.  

Técnico Industrial (em Eletrotécnica)  

Circuitos elétricos; Medidas elétricas; 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; Desenho técnico; Acionamentos e controles elétricos; Instalações 
elétricas de alta e baixa tensão; Iluminação. sistemas de comando, proteção e controle de 
Subestações, segurança em instalações energizadas. Medição de energia e sistemas de 
supervisão; Proteção de sistemas elétricos; Princípios gerais de informática; Princípios gerais 
de concepção de programas; Sistemas de Comando, Contatores, Fiação, Esquemas Elétricos, 
Projeto de Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais; Aterramento e Luminotécnica; 
Normalização; Acionamentos de Máquinas Elétricas; Correção de Fator de Potência. 
Conhecimentos sobre lei de Ohms e Transformadores (Transf. de Transmissão - TT, Transf. de 
Potencial - TP e Transformador de Corrente - TC).    


