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ros, sistema de prestações iguais (Price ou Francês), sistema de amortizações 
constantes (SAC), sistema de amortizações mistas (SAM), exercícios. Análise 
de investimentos: taxa mínima de atratividade, valor atual líquido, método do 
valor atual, taxa interna de retorno, método da taxa interna de retorno, método 
do “Pay Back”simples, cenários e noções de risco em decisões de projetos, 
exercícios. Correção monetária: noções básicas sobre inflação e correção mo-
netária, relação entre as Taxas Aparente ( ou nominal), de Inflação ou Correção 
e Real de Juros, indexação, valores constantes e valores correntes, salário mé-
dio real, cálculo da taxa variação da inflação com base em números índices, 
taxa média de inflação, exercícios.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS
SOCIOLOGIA: Sociologia Urbana: Problemáticas do contexto urbano nas diver-
sas teorias sociológicas. A concepção do urbano no modo de produção capita-
lista. Divisão social do trabalho nas cidades. Dominação e ocupação do espaço 
urbano. Planejamento urbano e qualidade da vida nas cidades. Relações de 
trabalho não capitalistas nas metrópoles da atualidade. Sociologia Industrial e 
do Trabalho: As teorias de conflito de classes nas sociedades industriais. O es-
tudo das relações de trabalho nas organizações complexas (empresas) através 
de modelos teóricos propostos para esse fim. A classe operária e o empresário 
na industrialização brasileira. Sociologia do Desenvolvimento: Exposição das 
correntes teóricas consagradas no campo da sociologia do desenvolvimento 
e avaliação crítica de seus aspectos lógicos e filosóficos. Análise do subde-
senvolvimento com o fenômeno histórico-cultural. Caracterização do processo 
brasileiro como configuração histórica particular na perspectiva das correntes 
teóricas examinadas. Sociologia do Conhecimento: Sociologia enquanto ra-
zão construída. Sociologia do conhecimento: questões de teoria e de méto-
do. Objetividade e subjetividade na produção do conhecimento sociológico. 
Sociologia e epistemologia: Contribuições de Marx, Weber, Durkheim, Berger 
e Bourdieu. O estatuto da “teoria “ e dos “fatos” na sociologia: enfoques do 
marxismo, do racionalismo aplicado e da fenomenologia. Sindicalismo no Bra-
sil: O movimento sindical em conjunturas nacionais específicas, sua influência 
e modificações como fator político importante nos últimos 50 anos. CIÊNCIA 
POLÍTICA: Teorias do Estado: As formas de organização do Estado contempo-
râneo. As formulações teóricos liberal-democrática, autoritárias, totalitárias e 
socialistas. O conceito de legitimidade, representatividade, cidadania e lega-
lidade. Análise de Políticas Públicas: Definição de política pública. Diferentes 
matrizes de análise: modelo ecológico, interacionismo simbólico, incrementa-
lismo, domesticação. As diferentes dimensões das políticas públicas: política 
social, política de transportes, etc. Políticas públicas, processos decisórios e 
regulação política. METODOLOGIA E PESQUISA SOCIAL: Lógica da Investiga-
ção Social: Modelos históricocomparativos: Marx e Weber. Modelos formais: 
Simmel. Modelos Funcionalistas: Radcliffe-Brown e Parsons. Modelos estrutu-
ralistas: Lévi-Strauss. Modelos Cibernéticos. Métodos Qualitativos: Conceitos 
e delimitação de objeto nas pesquisas de cunho qualitativa. Seleção, classifica-
ção e análise de “conteúdos de sentido”. Levantamento de dados: observação 
participante, histórias de vida, observação simples, entrevista. A explicação te-
órica com referência a pesquisa com métodos qualitativos. Metodologia Cien-
tífica: As perspectivas metodológicas de Durkheim, Pareto, Weber e Simmel. A 
perspectiva metodológicas de Marx e seus desenvolvimentos. As perspectivas 
antropológicas: Mauss, Malinowski e Radcliffe-Brown. A crítica ao positivismo: 
Mills, Blumer, Adorno e Kosik. Etnometodologia. Perspectivas quantitativas: 
O paradigma de “o suicídio” , de Durkheim e seus desenvolvimentos por La-
zarsfeld. Perspectiva weberiana: Comparação entre paradigmas metodoló-
gicos e investigações concretas. Perspectivas marxistas: Comparação entre 
paradigmas metodológicas e investigações concretas. Perspectiva qualitativa: 
inferência e prova na observação participante e na análise-de-conteúdo. Téc-
nica de Pesquisa: Planejamento de pesquisa: Objetivos gerais. Delimitação do 
objeto: A teoria e a prática. Hipótese. Variáveis: dependentes, independentes 
e intervenientes. Técnicas de coleta: qualitativas e quantitativas. Técnicas de 
análise: verificação de hipótese. Apuração. Tabulação. Depuração de variantes 
qualitativas. Resultados finais. Relatório. Demografia: Histórico da formação 
demográfica brasileira. imigração, migração e emigração. Dados e medidas 
utilizados pela demografia. Alguns critérios de classificação da população: 
idade, sexo, estado civil, ocupação, educação, saúde, regiões, etc. Densidade 
demográfica. População máxima e População ótima. Políticas de controle do 
crescimento demográfico.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL
Marketing - Conceito e Ferramentas. Mercado - conceito e tipificação. O Es-
pectro Administrativo do Marketing - Análise, Planejamento, Implementação 
e Controle. Comportamento Organizacional - Aspectos Estratégicos e Táticos 
das Relações Liderança / Liderados. Endomarketing. Gestão de Operação. 
Pesquisa Operacional - Aspectos Estratégicos, Métodos e Técnicas Comporta-
mento do Consumidor. Gerência de Comunicação com o Mercado. Gestão de 
Vendas e Trade Marketing. Gerência de Marca, Produtos e Serviços. Gerência 
de Marcas, Produtos e Serviços ao Consumidor. Promoção de Vendas e Marke-
ting - Estratégias. Telemarketing Total - Merchandinsing. Mitos do Marketing 
versus Efetividade dos Negócios. Fidelização - Conceito, Estratégias e Indica-
dores de Desempenho.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: DESENHO INDUSTRIAL
Estatística Aplicada. Desenho Geométrico. Desenho Técnico Bidimensional. 
Desenho Técnico Tridimensional. Materiais Industriais. Materiais Naturais. 
Processos de Fabricação de Materiais Naturais e Industriais. Conceitos Gerais 
de Computação Gráfica e Desenho Auxiliado por Computador (CAD). Concei-
tos Gerais de Modelagem Auxiliada por Computador (CAM). Prototipagem de 
Modelos Tridimensionais. Materiais e Processos Gráficos. Noções de Adminis-
tração e Economia. Matemática Aplicada ao Design. Desenho de Observação. 
Meios de Expressão e Representação Gráfica. Desenho Técnico para Design. 
Desenvolvimento de Projeto de Produto. Ergonomia do Produto. Fabricação 
Aplicada ao Projeto do Produto. Linguagem Fotográfica. Fotografia do Objeto. 
Gestão em Design. Meios de Expressão Plástica e Desenho (Plástica). Metodo-
logia do Projeto. Processos Industriais. Projeto de Equipamentos. Projeto de 
Objeto. Projeto do Mobiliário. Projeto Integrado. Renderização. Física Newto-
niana Aplicada. Noções de Resistência dos Materiais. Metodologia Científica. 
Biomecânica Ocupacional.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: ECONOMIA
Política Macroeconômica: Políticas fiscal, monetária, tributária, gastos públi-
cos, cambial, comercial e de rendas. Crescimento e conflitos entre objetivos 
econômicos. Mercados de bens e serviços. Problemas econômicos fundamen-
tais: Curva de transformação. Custo de oportunidade. Fluxos reais e fluxos mo-
netários de uma economia de mercado. Bens e fatores de produção. Evolução 
do pensamento econômico: Adam Smith, David Ricardo, John Stuar Mill, Jean 
Baptiste Say, Thomas Malthus, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Karl 
Marx. A economia e o pensamento econômico no mundo atual. Demanda, 
oferta e equilíbrio de mercado: Utilidade total e utilidade marginal. Deman-
da, Oferta e equilíbrio de mercado. Interferência do governo no equilíbrio de 
mercado. Elasticidade. Teoria da produção: Análise de curto e longo prazos. 
Lei dos rendimentos decrescentes. Custos totais de produção. Custos médios 
e marginais. Diferenças entre a visão econômica e a visão contábil-financei-
ra dos custos de produção. Maximização dos lucros. Estrutura de mercado: 
Concorrência pura ou perfeita. Monopólio. Oligopólio. Concorrências mono-
polistas. Estruturas do mercado de fatores de produção. Sistemas de contas 
nacionais: Agregados macroeconômicos. Produto, despesa, renda, poupança 
e investimento agregado. Receita fiscal e gastos do governo. Renda nacional a 
custo de fatores e produto nacional a preços de mercado. Renda pessoal dispo-
nível. Produto interno bruto nominal, monetário e real. Carga tributária bruta 
e líquida. Deflação. Números-índices: Índices de preços. Principais índices que 
acompanham os preços. Interpretação de uma série de um número-índice. Ins-
trumentos de política monetária: Oferta de moeda pelos bancos comerciais. O 
multiplicador monetário. Multiplicador da base monetária. Demanda de moe-
da. O papel das taxas de juros. Taxa de juros nominal e taxa de juros real. Mo-
eda, nível de atividade e inflação. Oferta monetária e o processo inflacionário. 
Eficácia das políticas monetária e fiscal. Sistema financeiro. Inflação: Inflação 
de demanda. Inflação de custos. Efeitos provocados por taxas elevadas de in-
flação. A política econômico brasileira de combate à inflação. O crescimento da 
participação do setor público na atividade econômica: As funções econômicas 
do setor público. Princípio da capacidade de pagamento. Déficit público: con-
ceitos e formas de financiamento. Aspectos institucionais do orçamento pú-
blico. Princípios orçamentários. Orçamento público no Brasil. Administração 
Financeira e Orçamentária. Mercado financeiro e de capitais: Visão geral dos 
tipos de instituições financeiras. Banco Central, COPOM, Conselho Monetário 
Nacional. Mercado de capitais, principais títulos, bolsa de valores. Mercado de 
moedas. Demonstrações financeiras: demonstrações contábeis e financeiras 
básicas. Depreciação, vida útil de um ativo, métodos de depreciação. Fluxo de 
caixa, demonstrativo de fontes e usos de fundos. Índices financeiros, utilização 
e interpretação. Valor do dinheiro no tempo: Juros simples, juros compostos, 
taxas equivalentes, taxa nominal e taxa efetiva, valor futuro de uma anuidade, 
valor presente de uma anuidade. Fundamento das taxas de juros. Fluxo de cai-
xa e orçamento de capital: Processo de decisão de orçamento de capital. Fluxo 
de caixa, principais componentes, entradas de caixa operacionais. Técnicas de 
análise de orçamento de capital, período de Payback, valor presente líquido 
(VPL), taxa interna de retorno (TIR), comparação entre as técnicas do VPL e 
TIR. Projetos com vidas desiguais. Finanças públicas: Conceitos e objetivos, 
orçamento público, receitas e despesas, gastos públicos. Contabilidade Geral 
- Demonstrativos contábeis: Conceitos gerais, estrutura das contas contábeis, 
ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstrativo de resultado, demonstrativo 
de origem e aplicação. Processo de escrituração, método das partidas dobra-
das. Análise de demonstrações contábeis.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: MATEMÁTICA OU ESTATÍSTICA
Álgebra Linear: Sistemas de equações Lineares: Sistemas de equações linea-
res, sistemas equivalentes, operações elementares, sistemas em forma trian-
gular e escalonada, algoritmo da redução, sistemas homogêneos; Matrizes 
e Determinantes: Operações com matrizes, inversa de uma matriz, caracteri-
zação das matrizes inversíveis, fatoração de matrizes, determinantes e suas 
propriedades; Vetores em Rn: adição de vetores, multiplicação por escalar, 
propriedades das operações com vetores; Espaços Vetoriais: Espaços veto-
riais e subespaços, espaço coluna, espaço linha e espaço nulo de uma matriz, 
dependência linear, bases, dimensão, sistemas de coordenadas, mudança de 

bases; Transformações Lineares: Definição e propriedades de uma transfor-
mação linear, matriz de uma transformação linear, núcleo e imagem de uma 
transformação linear, posto da matriz de uma transformação linear; Estudo das 
cônicas: Parábola Hipérbole e Elipse. Estatística Descritiva: População e amos-
tra; Variáveis discretas e contínuas; Arredondamento de dados; Dados em sé-
rie e dados agrupados; Distribuições de freqüências: Intervalos, limites, pontos 
médios. Freqüências absolutas, relativas e acumuladas. Histograma, polígono 
de freqüências, ogiva; Medidas de tendência central: Média, moda, mediana. 
Principais características. Média geométrica. Média ponderada. Relação entre 
as medidas; Medidas de variabilidade: Amplitude, desvio-médio, variância, 
desvio-padrão, coeficiente de variação. Principais propriedades. Variável redu-
zida ou padronizada; Assimetria e curtose: Conceito e medidas. Probabilidade: 
Conceito de Probabilidade: As abordagens clássicas, freqüencialista e subje-
tiva. Axiomatização do conceito de Probabilidade; Experimentos aleatórios e 
determinísticos; Eventos. Espaço-amostra. Axiomas; O teorema da soma. Pro-
babilidade condicional. Independência de eventos; A regra da multiplicação; 
Teorema de Bayes. Amostragem: Estatística Indutiva; População e Amostra; 
Justificativa da utilização de amostras; Parâmetros e Estatísticas; Processos 
de amostragem; Amostragem aleatória simples. Estimação: Conceito de es-
timador, o estimador como variável aleatória; Amostragem. Propriedades de-
sejáveis de um bom estimador (grandes e pequenas amostras); Estimadores: 
média total, proporção e variância: definição e principais características das 
respectivas distribuições de amostragem; A estimação por intervalo. Teste de 
Hipótese: Especificação das hipóteses sob teste: hipótese nula e hipótese al-
ternativa. Erros estatísticos (Tipo I e Tipo II); Nível de Significância; Teste sob 
a média da população com variância conhecida e variância desconhecida (T-
teste); Teste de comparação de duas médias; Teste de comparação de várias 
médias. Análise Multivariada: O modelo regressivo linear simples: o conceito 
de regressão; modelos lineares; as hipóteses restritivas do modelo; a hipótese 
de trabalho; estimadores e suas distribuições; intervalos de confiança e testes 
de hipóteses. O modelo regressivo linear múltiplo: estimação de parâmetros; 
estudo das variações; teste para existência de regressão - Teste F; Análise da 
variância; Coeficiente de explicação ou de determinação múltipla.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: PSICOLOGIA
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. 
Psicodiagnóstico. Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcio-
nais). Psicoterapia breve: diagnóstico, técnicas e tratamentos. Tratamento de 
dependências químicas. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes psi-
cológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas 
gráficas. Testes psicomotores. Apresentação de resultados, laudos, relatórios. 
Ética profissional. Estrutura organizacional. Clima e cultura organizacional. 
Gestão de pessoas (recrutamento e seleção na Administração Pública, identi-
ficação de talentos, domínio de competências, avaliação e gestão do desem-
penho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Mudança 
organizacional. Qualidade de vida. Integração de funcionários portadores de 
quaisquer necessidades especiais. Equipes e grupos de trabalho. Comunica-
ção, liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. Relacio-
namento interpessoal. Resoluções CFP/CRP. Equipes multidisciplinares.
ANALISTA TRAINEE - ÁREA: QUÍMICA
Bioquímica. Cálculo Diferencial de Uma Variável. Cálculo Integral de Uma Va-
riável. Estatística Descritiva. Estatística Indutiva. Fundamentos de Química. 
Instrumentação Química. Mecânica da Partícula. Métodos de Pesquisa. Pro-
cessos Químicos. Química Ambiental. Química Inorgânica. Química Quântica. 
Radioatividade. Técnicas Computacionais em Química. Termodinâmica Quími-
ca. Química analítica: Técnicas laboratoriais em química e bioquímica. Amos-
tragem. Erros e tratamentos estatísticos de dados analíticos. Fundamentos da 
análise titulométrica. Titulometria de neutralização. Titulometria de oxirredu-
ção. Gravimetria. Espectroscopia de absorção no ultravioleta, no visível e no 
infravermelho. Fosforescência e fluorescência. Espectroscopia de absorção em 
chama e atômica. Polarografia e técnicas correlatas. Espectometria de massa. 
Cromatografias em fase líquida, em fase gasosa e em camada delgada. Res-
sonância magnética nuclear (RMN). Identificação de poluentes, de substâncias 
controladas e proscritas. Identificação de substâncias em fluidos biológicos. 
Química Orgânica: Teoria estrutural. Alcanos. Alquenos e alquinos. Benzeno 
e aromaticidade. Estereoquímica. Reações de alquenos e alquinos. Reações 
de compostos aromáticos. Reações de compostos halogenados. Reações de 
álcoois, fenóis e éteres. Reações de aldeídos e cetonas. Reações de ácidos car-
boxílicos e seus derivados. Reações de compostos nitrogenados. Química de 
combustíveis e de explosivos.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: MECÂNICA
Estática e resistência dos materiais: dimensionamento de vigas e eixos; es-
forços de reação e cargas em mancais; diagramas de momentos fletores e 
torsores. Metalurgia: conceitos básicos da metalurgia do aço e ferro fundido; 
influência dos elementos de liga e inclusões; tratamentos térmicos - curvas 
TTT, tipos de tratamentos e finalidade; ensaios de laboratório voltados à meta-
lurgia. Elementos de máquina: dimensionamento básico de engrenagens, rol-
danas, acoplamentos, rolamentos, parafusos etc; fixações por solda e rebites 
voltados à fixação de elementos de máquinas. Tolerâncias ISO: ajustes livres, 
interferente, incertos; conceitos de montagem de elementos de máquina. Ele-
tricidade: noções de máquinas elétricas (motores/geradores); noções de cir-
cuitos unifilares; resolução de circuitos básicos (lei das malhas e lei dos nós). 
Mecânica dos fluidos: estática dos fluidos; dinâmica dos fluidos. Hidráulica/
Pneumática: circuitos básicos; elementos de circuitos. Ar atmosférico: concei-
tos básicos (pressão, umidade relativa). Lubrificação: conceito sobre aditivos; 
princípios de lubrificação. Motores de combustão interna: conceitos básicos. 
Desenho Mecânico. Instrumentos de medição. Ensaios não destrutivos e des-
trutivos: conceitos; aplicações de cada tipo. Noções de estatística. Noções bá-
sicas de cinemática.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: ELÉTRICA
Leis de Ohm, Kirchoff; Associação de resistores, capacitores e indutores; Cir-
cuitos em CC e CA (corrente, tensão, potência, energia, frequência, fasores); 
Circuitos lógicos (relés e portas lógicas); Motores trifásicos de indução (circui-
tos de comando, cálculos de potência, etc); Transformadores; Instrumentos de 
medição (amperímetro, voltímetro, TP, TC, multiteste, etc); Iluminação (cálcu-
los); 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 dife-
renciais, sensores de corrente, etc); Filtros de harmônicos; Fator de potência e 
técnicas de correção; Conceitos de estatística; Transformada de Laplace; Dispo-
sitivos eletrônicos: Diodos, SCRs, IGBT, MOSFET; CLPs (funções e programa-
ção básica); Forças mecânicas eletromagneticamente induzidas.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: ELETRÔNICA
Leis de Ohm, Kirchoff; Teoremas de Norton e Thévénin; Circuitos em CC e CA; 
Formas de onda; Amplificadores operacionais; Circuitos lógicos; Sistemas bi-
nários, decimais e hexadecimais; Filtros analógicos (freqüências de corte, pó-
los, zeros); Transformada de Laplace; Transformada de Fourier; Análise de res-
postas em freqüência (gráficos no domínio do tempo e domínio da freqüência); 
Linhas de transmissão de RF; Programação de computadores (fluxogramas, 
álgebra booleana, conversão de variáveis); Dispositivos eletrônicos discretos: 
diodos, transistores, MOSFETs, SCRs, IGBT; Conceitos de estatística.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: CIVIL
Patologias de estruturas de concreto, concepção de estruturas de concreto vol-
tada à durabilidade; Diagnóstico, contorno e tratamento/solução de situações 
críticas envolvendo patologias de estruturas de concreto e sistemas hidráu-
licos; Instrumentação/monitoramento de anomalias em estruturas de con-
creto; Testes e ensaios de sistemas hidráulicos e estruturas e suas proteções 
(enfoque em durabilidade); Conhecimentos gerais sobre métodos executivos 
de construção civil; Conhecimentos gerais de orçamentação de contratos de 
serviços e obras civis.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: QUÍMICA
Princípios básicos de Engenharia Química: Massa molar, massa específica, 
densidade de misturas líquidas e gasosas. Relações de composição de mistu-
ras: massa, volume, quantidade de matéria. Equações químicas e estequiome-
tria. Balanços de massa e de energia. Físico-química: Soluções e propriedades 
coligativas. Termoquímica. Reações de óxido-redução. Eletroquímica. Cinética 
e equilíbrios químicos. Radioatividade. Química analítica: Gravimetria e volu-
metria. Espectroscopia de absorção atômica. Espectroscopia de absorção mo-
lecular. Espectroscopia de massas. Potenciometria. Métodos cromatográficos. 
Ressonância magnética nuclear. Termodinâmica: Leis da Termodinâmica. Rela-
ções Termodinâmicas. Propriedades termodinâmicas dos fluidos. Equilíbrio de 
fases e diagramas de equilíbrio. Equilíbrio de reações químicas. Fenômenos de 
Transporte: Equações de conservação de quantidade de movimento, energia e 
massa. Propriedades e Coeficientes de transporte (viscosidade, capacidade tér-
mica e coeficiente de difusão). Transferência de calor por condução, convecção 
e radiação. Transferência de massa difusiva e convectiva. Operações Unitárias: 
Processos de separação. (Filtração; Extração sólido-líquido; Destilação; Evapo-
ração; Absorção; Secagem e Psicrometria). Escoamento de fluidos e transfe-
rência de calor e massa. Equipamentos para transporte e armazenamento de 
fluidos e sólidos. Equipamentos para transferência de calor e massa. Controle 
de Processos: Introdução aos sistemas de controle. Sistemas de primeira e 
segunda ordem. Resposta e Função de transferência. Controladores e Malhas 
de controle. Estabilidade. Sensores e elementos finais de controle. Materiais: 
Propriedades dos materiais. Materiais orgânicos. Materiais metálicos. Mate-
riais cerâmicos. Materiais Compostos. Segurança: Conceitos fundamentais e 
termos. Normas regulamentares. Materiais perigosos e condições de risco. 
Segurança em processos. Segurança em sistemas elétricos.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE: AMBIENTAL
Noções de hidrologia, qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de 
tratamento dos efluentes. Noções de geologia, conservação de solos. Poluição 
atmosférica e controle de emissões. Gerenciamento de resíduos sólidos. Legis-
lação ambiental. Economia ambiental. Política ambiental e desenvolvimento 
sustentável. Licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais. Ris-
cos ambientais. Educação ambiental.
ENGENHEIRO JÚNIOR - MODALIDADE SEGURANÇA DO TRABALHO
Exercício Profissional: Histórico e prática atual da Engenharia e Segurança 

do Trabalho; conceitos e objetivos da Engenharia e Segurança do Trabalho; 
gestão de serviços de Engenharia e Segurança do Trabalho; administração 
aplicada à Engenharia e Segurança do Trabalho; gerência de riscos; higiene 
no trabalho; especificações técnicas para contratos na área de Segurança do 
Trabalho; saneamento ambiental. Legislação pertinente e noções gerais de di-
reito: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; acidente do trabalho: definições 
e prevenções; previdenciária (acidentes, doenças do trabalho e aposentadorias 
especiais); Constituição da República Federativa do Brasil; responsabilidade ci-
vil e criminal, co-responsabilidade profissional e da empresa; Normas Regula-
mentadoras (NR), aprovadas pela Portaria Nº 3.214, de 08/06/78. Programas de 
Engenharia de Segurança: Controle e prevenção de riscos ambientais; treina-
mento de segurança e saúde do trabalho; proteção coletiva e individual; aspec-
tos técnicos e práticos de insalubridade e periculosidade; aspectos técnicos em 
perícias de insalubridade e periculosidade; aspectos técnicos em investigação 
e análise de acidentes do trabalho; causas de acidentes do trabalho; segurança 
do trabalho aplicada a máquinas e equipamentos; Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes - CIPA; Comissões Ergonômicas do Trabalho; Prevenção 
e Controle de Riscos Ambientais; proteção e alarme contra incêndio e explo-
sões; estatística em Engenharia e Segurança do Trabalho. Conhecimentos em 
sistemas de gestão (Qualidade, Saúde e Segurança Ocupacional e Ambiental).
SECRETÁRIA PLENO
Administração: Teoria Geral da Administração (TGA). Estado atual da Teoria 
da Administração e novas formas de gestão nas organizações. Abordagem da 
Administração e Relações Humanas. Abordagem Clássica. Abordagem Com-
portamental. Abordagem Estruturalista. Mudança, Clima e Cultura Organiza-
cional. Gestão da Qualidade. Relações Humanas nas Organizações. Relações 
Públicas. Marketing. Organização de Eventos: Tipologia, Cerimonial, Protocolo 
e Etiqueta, Convites, Sessões Solenes/Conferências, Recepção de Eventos, 
Organização de eventos não oficiais. Técnicas de Secretariado: Princípios de 
Comunicações. Teoria e técnicas de Comunicação. Comunicação e expressão. 
Interpretação e produção de texto. Planejamento, organização e controle das 
atividades diárias. Gerenciamento e organização de sistema de comunicação 
interna e externa. Correspondência: Concertos, normas e características; abre-
viações, formas de tratamento, endereçamento postal, formas de apresenta-
ção, documentos comuns ao âmbito empresarial. Classificação e controle de 
correspondências, Tipos de correspondências, Introduções comuns nas cor-
respondências, Diversidade de estilos, Pronomes de tratamento, Técnicas de 
elaboração e estética da correspondência. Arquivo e Documentação: Conceitos 
básicos. Organização do sistema de dados e informações em arquivos eletrô-
nicos e manuais. Documentação legal da empresa, Protocolo, Importância do 
Arquivo, Tipos de Arquivo, Sistemas e Métodos de Arquivos. A Conservação 
e o Arquivamento de Documentos. O Arquivamento e Informatização. Arqui-
vos Especiais. Automação de Escritório: Escritório interativo, Automação nas 
grandes empresas. Recursos áudio visuais. Planilha eletrônica, processador de 
texto, banco de dados e internet. Desenvolvimento Profissional e Interpessoal: 
Fundamento para a qualificação profissional. As tendências mundiais e a de-
manda de um novo perfil profissional. O processo de comunicação interpesso-
al. Motivação. Empatia. Administração de Conflitos. Liderança. Gerenciamento 
de tempo. Administração de fluxo de informação. Trabalho em equipe.
SUPERVISOR DE LINHA OPERACIONAL
Noções de Administração de Recursos Humanos: Conceito, Objetivos e Pro-
cessos da Gestão de Pessoas; Responsabilidades na Gerência de Linha; Pla-
nejamento Estratégico de Gestão de Pessoas: Missão, Visão, Objetivos Or-
ganizacionais; Cultura Organizacional; Avaliação de Desempenho: Conceitos, 
Métodos e Aplicações. Desenvolvimento de Pessoas/Treinamento: conceito; 
processo; diagnóstico das necessidades de treinamento. Estilos de Adminis-
tração. Gestão de Conflitos. Princípios da Gestão da Qualidade: Sistema de 
Gestão da Qualidade; Política da Qualidade; objetivos da Qualidade; principais 
indicadores e metas de melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualida-
de. Gerenciamento da Qualidade Total. NBR ISO 9000:2000. Processo de Certi-
ficação de Sistema da Qualidade; Sistema documental: procedimentos, regis-
tros. Noções de Administração de Materiais: Noções de gestão de estoques; 
Planejamento e previsão de estoques; Noções de Armazenagem; Conceitos 
básicos de classificação de bens e serviços. Higiene e Segurança no Trabalho e 
Saúde Ocupacional: Noções de Primeiros Socorros. Normas Regulamentado-
ras do Ministério do Trabalho sobre Segurança e Saúde no Trabalho: NR-05 - 
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; NR-06 - EPI - Equipamento 
de Proteção Individual; NR-09 - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais; NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-11 
- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12 
- Máquinas e Equipamentos; NR-16 - Atividades e Operações Perigosas; NR-17 
- Ergonomia; NR-23 - Proteção contra Incêndios; NR-26 - Sinalização de Segu-
rança. Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional - 18001:1999, 
que reconhece a política de gerenciamento das questões de saúde e segurança 
ocupacional no sistema de operação da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - METRÔ(disponível em www.metro.sp.gov.br). Noções de Legislação: 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (e alterações poste-
riores): Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Dos Direitos Sociais. Da Or-
ganização do Estado: da Organização Político-Administrativa; da Administra-
ção Pública. Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990: Das Disposições Preliminares. 
Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/2003. Decreto Federal nº 3.298/1999 - dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Legislação sobre Transporte Urbano de Passageiros: Decreto nº 15.012, de 7 
de abril de 1978: aprova o RTTS - Regulamento de Transporte, Tráfego e Segu-
rança da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (disponível em 
www.metro.sp.gov.br). História da Companhia do Metropolitano de São Paulo 
- Metrô: Surgimento da Companhia, Linha 1- Azul; Linha 2-Verde; Linha 3-Ver-
melha; Linha 5-Lilás. Aspectos da Tecnologia do Metrô (disponível em http://
www.metro.sp.gov.br/tecnologia/tetecn.shtml): Arquitetura das Linhas 1 a 4; 
Construção: superfície, elevado, subterrâneo; utilização dos métodos constru-
tivos. Manutenção: Logística, Princípios/Política. Operação. Sistema de Trans-
porte de Passageiros. Expansão do Metrô: construção da Linha 4 - Amarela e 
expansão das Linha 2 - Verde e Linha 5 - Lilás. Noções de Eletricidade: Funda-
mentos de eletricidade: leis fundamentais; circuitos magnéticos: definição e 
significado das grandezas elétricas/magnéticas. Noções de Desenho Técnico 
Mecânico: Definição de Desenho Técnico; tipos de representação: esquema, 
croqui e desenho. Tipos de desenho: conjunto, detalhe, montagem.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E OU TÉCNICO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Português

Para todos os cargos

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência da crase. Pontuação. Redação. Interpretação de texto.
Matemática e Raciocínio lógico-matemático
Para os cargos: Agente de Estação; Agente de Segurança (Masculino e Femi-
nino); Almoxarife; Auxiliar de Manobra; Operador de Central de Informação 
- Manutenção
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, di-
visão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números 
naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de 
três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de medidas: me-
didas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. 
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros; 
polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de 
volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e Gráfico de equa-
ções. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistemas. Racio-
cínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: ra-
ciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espa-
cial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compre-
ensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, 
de forma válida, a conclusões determinadas.
Atualidades
Para os cargos: Agente de Estação; Agente de Segurança (Masculino e Femi-
nino); Auxiliar de Manobra; Operador de Central de Informação - Manutenção
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. 
Cultura internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. 
Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não 
governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Elementos da economia 
internacional contemporânea. Panorama da economia nacional. O cotidiano 
brasileiro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ALMOXARIFE
Gestão de Materiais: controle físico de materiais: recebimento, preservação, 
embalagem, guarda e armazenagem, movimentação e expedição de materiais. 
Metrologia: conceito, objetivos e uso de instrumentos de medição. Controle de 
medidas (paquímetro, trena e balanças); Conversão de medidas; Operação de 
equipamentos de movimentação e armazenagem; Noções básicas de seguran-
ça; Normas de segurança.
AUXILIAR DE MANOBRA
Noções de Eletricidade: Instrumentação: multímetro, wattímetro. Ferramentas 
para instalações elétricas e manutenção de equipamentos e máquinas elétri-
cas. Circuitos elétricos: circuitos resistivos, capacitivos e indutivos em corrente 
contínua e corrente alternada. Transformadores: tipos, especificações e ins-
talação. Motores monofásicos e trifásicos: tipos, especificações, instalação, 
circuitos de comando e métodos de partida. Fontes de alimentação: especi-
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