
ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – (ANTIGA - 4ª SÉRIE CONCLUÍDA) 
 
SERVIÇOS DE APOIO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, SERVIÇOS DE APOIO A OBRAS CIVIS, SERVIÇOS 
DE APOIO A OPERAÇÃO DE CARGAS, SERVIÇOS DE CAPINA E PODA, SERVIÇOS DE COPA, SERVIÇOS 
DE COZINHA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES, 
SERVIÇOS DE LIMPEZA VEICULAR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIVEIROS, SERVIÇOS DE 
MENSAGERIA. 

 
PORTUGUÊS: TEXTO: Interpretação de texto; alfabeto; sílaba; encontro vocálico; encontro consonantal; sílaba 
tônica; substantivo, coletivo, acentuação; sinônimos e antônimos; frase, tipos de frase; substantivo próprio e 
comum; gênero, número e grau do substantivo; adjetivo. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; sistema de numeração decimal; sistema romano de numeração; adição, subtração, 
multiplicação e divisão de números naturais; números racionais; operações com frações de mesmo denominador; 
números decimais; sistema monetário, medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo; geometria; 
perímetro. 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
(ANTIGA - 8ª SÉRIE CONCLUÍDA – ATUAL 9º ANO CONCLUÍDO DO ENS. FUND. DE 9 ANOS) 

 
SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO, SERVIÇOS DE CARPINTARIA, SERVIÇOS DE GARÇONARIA, SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DE VIDROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 
SERVIÇOS DE MARCENARIA, SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, SERVIÇOS DE PINTURA, SERVIÇOS DE 
PORTARIA E VIGILÂNCIA DESARMADA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; 
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; 
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; 
acentuação gráfica; representação das unidades de medida; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de 
palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento, emprego, flexões e classificações das 
classes gramaticais. SINTAXE: A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período 
composto (classificação e emprego das orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a 
ocorrência da crase, concordância verbal e nominal. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, Unidade de comprimento, Unidades usuais de 
tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três simples e composta, 
Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações de 1º grau, Sistema de 
equações, Problemas de operações e equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Equações do 2º grau, Relações 
Métricas no triângulo retângulo, Razões trigonométricas no triângulo retângulo, Teorema de Tales, Teorema de 
Pitágoras, Áreas de figuras planas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, científica, tecnológica, 
política, cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social do Estado de Minas Gerais, do Brasil e do 
mundo. Divisão geográfica do Estado de Minas Gerais, divisão política do Estado de Minas Gerais, número de 
municípios e fatos históricos do Estado de Minas Gerais. Principais: rodovias federais, pontos turísticos, cidades 
históricas, portos e aeroportos.  
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO (ANTIGO 3º ANO 2º GRAU – NORMAL OU TÉCNICO) 

 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE MECÂNICA DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULAR, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL, SERVIÇOS 
DE TELEDIGIFONIA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
PACIENTES, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU EXPEDIENTES, SERVIÇOS TÉCNICOS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 
PORTUGUÊS: Compreensão de texto literário ou informativo. Conhecimentos Linguísticos: Fonética: fonemas, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de 



palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos 
sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e 
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; conjuntos numéricos; funções; relações; função polinomial do 1º e 2º grau; função 
modular; função exponencial; função logarítmica; progressões aritméticas e geométricas; matrizes; determinantes; 
sistemas lineares; análise combinatória; binômio de Newton; conjuntos de números complexos; polinômios; 
trigonometria – aplicação no triângulo retângulo, funções circulares, relações e identidades trigonométricas, 
transformações trigonométricas; equações trigonométricas; inequação trigonométricas; relações de triângulos 
quaisquer; geometria – semelhança de figuras geométricas planas, relações métricas no triângulo retângulo, 
polígonos regulares inscritos na circunferência, relações métricas, área das figuras geométricas planas, poliedros, 
prismas, pirâmide, cilindro, cone, esfera; geometria analítica – Introdução à geometria analítica plana, estudo da 
reta no plano, cartesiano, estudo da circunferência no plano cartesiano.  
  
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, científica, tecnológica, 
política, cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social do Estado de Minas Gerais, do Brasil e do 
mundo. Divisão geográfica do Estado de Minas Gerais, divisão política do Estado de Minas Gerais, número de 
municípios e fatos históricos do Estado de Minas Gerais. Principais: rodovias federais, pontos turísticos, cidades 
históricas, portos e aeroportos. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1. Windows NT/XP: operações básicas, barras de atalho, gerenciador de 
arquivo. MS Office 2003: operações básicas do Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet, 
Intranet, navegadores (Browser) e Correio eletrônico. Procedimentos básicos para realização de cópias de 
segurança (Backup). Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
SERVIÇOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Higiene do Trabalho: estudo de ruído, vibrações, 
temperaturas extremas, radiações, agentes químicos, agentes biológicos e iluminação. Segurança do Trabalho: 
Sinalização de segurança. Segurança no trânsito e na construção civil; trabalhos a céu aberto, com líquidos 
combustíveis e inflamáveis. Segurança com ferramentas manuais, máquinas e ferramentas portáteis e em oficinas 
eletromecânicas de apoio, envolvendo máquinas e equipamentos diversos; Transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais: técnicas de transporte, estocagem, identificação e rotulagem de 
segurança. Segurança em eletricidade, ventilação industrial e em serviços de solda e corte. Análise e Avaliação 
dos Riscos Ambientais; Conceitos, Normas e Legislação aplicáveis, Laudos técnicos, técnicas de identificação, 
análise, monitoramento e controle; Planejamento e Controle; Ergonomia. Organização e Funcionamento da CIPA. 
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio. Comunicação e Combate ao Fogo; Classes de incêndio e Agentes 
Extintores; Sistemas de Proteção Contra Incêndios e Pânico; Extintores de Incêndio; Sinalização de Equipamentos 
e Sistemas; Rede Preventiva: Hidrantes; Mangueiras de Incêndio; Reservatórios e Equipamentos; Exercícios de 
Alerta; Sistemas de Detecção e de Alarme; Escadas e Saídas de Emergência; Brigadas de Incêndio; Sistemas 
Específicos de Proteção Contra Incêndios e Descargas Atmosféricas. Normalização e Legislação: Estudo das 
normas regulamentadoras com ênfase nas NR - 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 26. Legislação 
complementar. Cadastro e análise de acidentes. Lei 7369, de 20/09/85, Decreto 93412, de 14/10/86, Leis 8212 e 
8213, de 24/07/91, sobre Acidentes de Trabalho, e Decreto 3048, de 06/05/99. Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. Instrução Normativa do INSS nº 078/ 02. 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

 
 TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA / MEDICINA DO TRABALHO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto; ortografia; pontuação; concordância nominal e verbal; regência 
nominal e verbal; acentuação gráfica; ocorrência de crase; emprego de tempos e modos verbais; vozes do verbo; 
flexão nominal e verbal; pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; análise sintática: termos da 
oração; estrutura do período (coordenação e subordinação); orações. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, científica, tecnológica, 
política, cultural, saúde, meio ambiente, esportiva, artística e social do Estado de Minas Gerais, do Brasil e do 
mundo. Divisão geográfica do Estado de Minas Gerais, divisão política do Estado de Minas Gerais, número de 
municípios e fatos históricos do Estado de Minas Gerais. Principais: rodovias federais, pontos turísticos, cidades 
históricas, portos e aeroportos. 



CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1. Windows NT/XP: operações básicas, barras de atalho, gerenciador de 
arquivo. MS Office 2003: operações básicas do Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet, 
Intranet, navegadores (Browser) e Correio eletrônico. Procedimentos básicos para realização de cópias de 
segurança (Backup). Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA: Sistemas de Computação: Ambientes Operacionais de 
Rede: Microsoft Windows 2000 Server/NT, Linux e similares; linguagens script e de controle; conceitos; estruturas; 
utilitários; comandos; configuração; implementação. Sistema de Arquivos - FAT e variações, NTFS, EXT3; 
conceitos, estruturas, definição, alocação, organização de arquivos, proteção, tipos de registros, métodos de 
acesso; armazenamento distribuído, conceitos backup. Telecomunicações: redes locais: arquiteturas e topologias: 
conceitos Ethernet (10BASEx/100BASE-TX/Giga); protocolos: TCP, IP, IPv6, , ARP, SNMP, DNS, DHCP, SMTP, 
HTTP, FTP, RIP, LDAP; modelo OSI; cabeamento estruturado; gateways, roteadores, comutadores, 
concentradores e multiplexadores; qualidade de serviço (QoS); arquitetura cliente/servidor: principais conceitos e 
componentes; 2 e 3 camadas; ; chamadas remotas; serviços de diretório; Web Server ; telefonia: conceitos 
básicos: redes públicas (PSTN); voz sobre IP (VoIP); protocolos de transmissão de voz e imagem (vídeo-
conferência). Segurança: conceitos básicos; vírus de computador (Worm, bombas (bombs), Cavalos de Tróia 
(Trojans), armadilhas (traps); vulnerabilidades do TCP/IP (DoS/DdoS, IP Spoofing, Flooding); firewalls. Políticas e 
Normas de Segurança: conceitos; diretrizes; aplicação; organização; fases; análise de riscos e vulnerabilidades; 
certificação: conceitos de certificação digital; sistemas de autenticação, criptografia e chaves públicas e privadas; 
algoritmos de encriptação (DES, RSA). Administração de Segurança: administração e configuração de grupos, 
usuários, direitos de acesso, domínios, relações entre os componentes; IDAP, Passwd, Shadow, Groups, SAMBA 
e base Windows SAM. Banco de Dados: conceitos; sistemas de gerência de banco de dados; independência de 
dados; dicionário de dados; conceito de transação; bancos de dados distribuídos, relacionais e orientados a 
objeto; modelo entidade relacionamento; modelos de banco de dados: hierárquico, rede e relacional; terminologia. 
Ambiente Operacional: desempenho; otimização; segurança; concorrência; recuperação e integridade; gatilhos 
(triggers); procedimentos (stored procedures). Linguagens: SQL ANSI; Conceito de Administração de Banco de 
Dados SQl Server 7.0. . Projetos: conceitos básicos de gerência de Projetos. Ética Profissional. Suporte e apoio a 
Usuário. Treinamento de usuários. Disseminação de conhecimentos de microinformática e utilização da Internet. 
Proteção e Segurança de equipamentos, de sistemas, em redes e na Internet. Segurança física e lógica: backup, 
vírus, prevenção, aterramento. Firewall. Criptografia. Desenvolvimento, Projeto e Análise de Sistemas. Conceitos, 
projeto, planejamento, análise, especificação, desenvolvimento e implementação de sistemas de informação. Ciclo 
de Vida. Fases de Projeto. Engenharia de Software. Conhecimentos sobre Requisitos e Especificação de 
Sistemas. Metodologias Estruturada, Essencial e Orientada a Objetos. Prototipação. Ferramentas. Modelagem. 
Diagramas. UML. Processo Unificado Rational (RUP). Software CASE: Rational Rose e PowerDesigner. 
Documentação técnica de sistemas. Manutenção de sistemas. Qualidade de Software (ISO e CMM). Testes. 
DataWarehouse. Avaliação de sistemas, de produtos e de serviços disponíveis no mercado. Plano Diretor de 
Informática. Planejamento Estratégico de Sistemas de Informações. Segurança da Informação. Análise de Pontos 
de Função. . Visual Basic. Java. JavaScript. HTML. XML. CSS. ASP. PHP. JSP. Gerenciamento do banco de 
dados. Modelagem. Abordagem Relacional. Modelo Entidade-Relacionamento. Dicionarização, restrições e 
normalizações. Formas Normais. Instalação e atualização de versão de banco de dados. Ferramentas. SGBD. 
DLL e DML. SQL. Controle de proteção, integridade e concorrência. Interface e conectividade Web. Acesso. 
Segurança. Análise, Modelagem, Projeto e Implementação. Bancos de Dados em Aplicações Cliente/Servidor. 
Administração de banco de dados. Projeto de bancos de dados. SQL Server. MySQL. Administração de bases de 
dados. 
 
MEDICINA DO TRABALHO: Epidemiologia. Bioestatística. Ciências Sociais aplicadas à Medicina do Trabalho. 
Saneamento básico e legislação. Normas regulamentadoras em Segurança e Medicina do Trabalho. Previdência 
Social. Relações trabalhistas e sindicais. Medicina Social. Fiscalização do trabalho. Serviço de atenção à saúde 
do trabalhador. Ética em Medicina do Trabalho. Psicologia do trabalho. Fisiologia do trabalho. Riscos 
ocupacionais. Higiene do trabalho. Ergonomia. Segurança do Trabalho. Toxicologia ocupacional. Doenças 
relacionadas ao trabalho. Conjunto de conhecimentos próprios de medicina social, da legislação de atuação da 
área médica e das políticas e programas públicos implantados pelo governo federal na área de saúde pública. 
Diretrizes e bases da implantação do SUS (Lei 8080/90). Constituição da República Federativa do Brasil/1988-rel. 
Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Ética Profissional. 


