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Técnico de Laboratório / Área: Bio-
logia

Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Técnico de Laboratório / Área: Fí-
sica

Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Técnico de Tecnologia da Informa-
ção

Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Técnico em Agropecuária Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18
Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Assistente em Administração Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18
Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Redação Classificatória e Eliminatória Tema próprio 1 20 12
Assistente de Laboratório Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Assistente de Tecnologia da Infor-
mação

Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Auxiliar de Veterinária e Zootecnia Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18
Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

NÚCLEO DE CONHECIMENTOS COMUNS (comum a
todos os cargos de nível E e D):

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos de dife-
rentes gêneros e tipos. Recursos linguísticos para leitura e elaboração
de textos: sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia, paronímia.
Variação linguística, modalidades oral e escrita da língua. Emprego
das classes de palavras (adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, in-
terjeição, numeral, preposição, pronome, verbo e substantivo). Con-
cordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Análise sin-
tática de períodos simples e compostos. Uso da Crase. Pontuação.
Ortografia. Acentuação gráfica. Denotação e Conotação. Figuras de
linguagem.

LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do
Brasil de 5 de outubro de 1988 (do artigo 37 ao 41). Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores: dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais. Decreto nº 1.171, de 22 de
junho de 1994, e alterações posteriores: Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008: institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores:
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, e suas alterações posteriores: dispõe sobre
a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Adminis-
trativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e suas alterações posteriores:
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações
posteriores: dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fun-
dacional e dá outras providências. Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores: regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002: institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

NÚCLEO DE CONHECIMENTOS COMUNS (comum a
todos os cargos de nível C):

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos de dife-
rentes gêneros e tipos. Recursos linguísticos para leitura e elaboração
de textos: sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia, paronímia.
Emprego das classes de palavras (adjetivo, advérbio, artigo, con-
junção, interjeição, numeral, preposição, pronome, verbo e substan-
tivo). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Análise sintática de períodos simples e compostos. Pontuação. Or-
tografia. Acentuação gráfica. Denotação e Conotação. Figuras de lin-
guagem.

LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do
Brasil de 5 de outubro de 1988 (do artigo 37 ao 41). Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores: dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais. Decreto nº 1.171, de 22 de

junho de 1994, e alterações posteriores: Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008: institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores:
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, e suas alterações posteriores: dispõe sobre
a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Adminis-
trativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e suas alterações posteriores:
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações
posteriores: dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fun-
dacional e dá outras providências. Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores: regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002: institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

NÚCLEO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL
1. Mecânica dos solos: Origem dos solos; principais pro-

cessos de formação dos solos; classificação dos solos quanto à sua
origem; prospecção do subsolo; métodos diretos de prospecção; mé-
todos semi-diretos de prospecção; métodos indiretos de prospecção;
classificação granulométrica dos solos; limites de consistência dos
solos (limites de atterberg). Permeabilidade dos solos; permeabilidade
à carga constante; permeabilidade à carga variável; compactação dos
solos; ensaios de laboratório; granulometria (peneiramento); deter-
minação do limite de liquidez; determinação do limite de plasticidade;
reconhecimento táctil-visual; permeabilidade à carga constante; per-
meabilidade à carga variável.

2. Materiais de construção: Materiais argilosos: processos de
fabricação e tipos de materiais. Tintas: definição, qualidade das tintas
e vernizes, tintas usadas na construção civil, pinturas usuais e prin-
cipais defeitos em pinturas. Aglomerantes: generalidades e classi-
ficações. Cal e cimento portland: definições, classificações e fabri-
cação. Agregados para concreto: definições, classificações e proprie-
dades dos agregados. Concreto: propriedades do concreto fresco e
propriedades do concreto endurecido, tipos de concreto, dosagem
não-experimental de concretos. Ensaios de laboratório: moldagem e
cura de corpos de prova de concreto; compressão de corpos de prova
cilíndricos de concreto; determinação do teor de materiais pulve-
rulentos agregados. Determinação da massa unitária: determinação da
massa específica; cimento; determinação da resistência a compressão;
cimento; determinação do módulo de finura; determinação da água de
consistência normal; cimento; determinação dos tempos de pega; de-
terminação da expansibilidade.

3. Tecnologia das construções: Organização do canteiro de
obras, execução de fundações rasas e profundas (alvenarias, blocos,
sapatas, tubulões e estacas), alvenarias, estruturas em concreto ar-
mado (armação, formas e concretagem), estruturas em aço, estruturas

em madeira, impermeabilizações, coberturas, esquadrias (metálicas e
de madeira). Revestimentos de pisos, paredes e forros. Dosagem e
usos de argamassas. Pinturas, quantificação e especificação de ma-
teriais e serviços.

4. Instalações elétricas prediais: Leitura e interpretação de
projetos, projeto de instalações elétricas em baixa tensão, técnicas
para execução de instalações elétricas em baixa tensão, luminotéc-
nica.

5. Instalações hidráulicas e sanitárias prediais: Hidráulica
básica, leitura e interpretação de projetos, projeto de instalações hi-
dráulicas (água fria e quente) e sanitárias prediais. Técnicas para
execução de instalações hidráulicas e sanitárias prediais.

6. Projetos de obras civis: Desenvolvimento de projetos de
obras civis: arquitetônico; estrutural (alvenaria estrutural, concreto,
aço e madeira, fundações e muros de arrimo); luminotécnico; ins-
talações elétricas; instalações hidrossanitárias; instalações telefônicas;
instalação de rede estruturada (voz, dados e imagem); prevenção e
combate a incêndios e pânico; desenhos auxiliados por computador
(CAD). Noções de projetos complementares: elevadores; ventilação-
exaustão; ar condicionado.

7. Programação de obras: Organização do canteiro de obras;
execução de fundações rasas e profundas (alvenarias, blocos, sapatas,
tubulões e estacas); alvenarias; estrutura em concreto armado; es-
trutura em aço; estrutura em madeira; impermeabilizações; cober-
turas; esquadrias (metálicas e de madeira); revestimentos (pisos e
paredes e forros); instalações de água (fria e quente); instalações de
esgoto sanitário; instalações elétricas; infraestrutura para rede estru-
turada (voz, dados e imagem); pinturas; especificação de materiais e
serviços.

8. Fiscalização de obras: Controle de medições; controle de
materiais empregados na obra; emissão de relatórios de acompa-
nhamento; vistoria e elaboração de pareceres.

9. Engenharia legal: Responsabilidade civil e criminal em
obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos
responsáveis referentes aos arts. nº 121 e 132 do Código Penal.
Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação:
legislação e normas, laudos de avaliação. Licitações e contratos da
Administração Pública (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). Qua-
lidade. Qualidade de obras e certificação de empresas; aproveita-
mento de resíduos e sustentabilidade na construção; inovação tec-
nológica e Racionalização da construção; Portaria do Ministério do
Planejamento e Orçamento nº 134, de 18 de dezembro de 1998, que
institui o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Cons-
trução Habitacional (PBQP-H). Legislação profissional. Ética pro-
fissional.

CARGO: PROGRAMADOR VISUAL
1. Design gráfico: conceitos; principais correntes e escolas;

atribuições profissionais; interfaces com a arte e fotografia.
2. Comunicação visual. Semiótica. Funções da linguagem.

Teoria das cores. Criação de Identidade visual. Sinalização. Sistemas
gráficos. Imagem corporativa. Formas de apresentação de projetos
gráficos.

3. Linguagem visual. Estética do objeto visual. Princípios de
organização visual e arte. Tratamento de imagem. Noções de fo-
tografia e enquadramento.
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