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ANEXO I 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 

 
 
Português (cargos de Nível Médio): Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Reconhecimento de Classes de Palavras: Nome, Pronome, Verbo, Preposição e 
Conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Concordância 
nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e verbal. 
Ocorrência de crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: 
composição e derivação. Termos da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período: 
coordenação e subordinação. Nexos oracionais: valor lógico e sintático das conjunções. 
Semântica: sinonímia e antonímia. 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 (cargos de Nível Superior): Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre 
fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de pala-
vras 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.  
 
Informática: WINDOWS: Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de 
tarefas, área de trabalho; Trabalho com pasta e arquivos: localização de arquivos e pastas; 
movimentação e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas; 
Configurações Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, 
segundo plano, protetor de tela; Windows Explorer. (Será tomada como base a versão do 
Windows em Português, com as características a partir do Windows 95). WORD: Área de 
trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do WORD; Formatação de documentos: 
recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal, espaçamento vertical, 
fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc); Organização do texto 
em listas e colunas; Tabelas; Estilos e Modelos; Cabeçalhos e Rodapés; Configuração de 
Página (Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com 
características a partir do WORD 97 e EXCEL 97). EXCEL: Área de trabalho, barras de 
ferramentas, botões e menus do EXCEL; Deslocamento do cursor na planilha, seleção de 
células, linhas e colunas; Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, 
referência absoluta e relativa; Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-
hora, financeiras e de texto; Formatação de planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, 
padrões; Edição da planilha: operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc; 
Classificação de dados nas planilhas; Gráficos.(Será tomada como base a versão do WORD e 
EXCEL em Português, com as características a partir do WORD 97 e EXCEL 97). Acesso a 
Redes de Computadores: Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet; 
Mecanismos de cadastramento e acesso a redes: LOGIN, Username, Senha; Protocolos e 
Serviços de Internet: Mail, Http, News; Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos 
típicos; World Wide Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca (Será tomado 
como base os recursos mais gerais e comuns do browser Internet Explorer 5.x ou superior e 
para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook). 
 
Legislação: Resolução nº 456 da Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – que 
estabelece de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de Fornecimento de 
Energia Elétrica. 
 
Assistente Administrativo: Administração de pessoal e recursos humanos: as 
organizações e as pessoas que nelas trabalham; funções gerais e atividades de rotina. 
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Qualidade em prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; 
fatores que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica e qualidade; 
qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas. 
Administração financeira: objetivo, funções e estrutura Controle orçamentário (planilhas), 
Regime de Caixa e competência, Débito e Crédito, Razão, Classificação de contas, Juros 
simples e compostos, (cálculos), descontos. Almoxarifado: operações de almoxarifado; 
manutenção, planejamento, controle, movimentação de estoques; localização, organização, 
classificação e codificação de mercadorias e/ou materiais; inventário (de materiais e físico); 
armazenamento e movimentação de mercadorias e/ou materiais. Arquivo e Protocolo: 
arquivo e sua documentação; organização de um arquivo; técnicas e métodos de 
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros 
informatizados. 
 
Técnico em Contabilidade: Capitalização simples. Juro simples: conceitos básicos. Cálculo 
dos Juros Simples. Cálculo do Capital, da Taxa, do Prazo e do Montante. Taxas proporcionais 
e equivalentes. Cálculo dos Juros Simples: Exato, Comercial e Ordinário. Descontos Simples: 
Desconto “por dentro”, ou Racional. Desconto “por fora”, ou Comercial. Relação entre as Taxas 
de Descontos “por dentro” e “por fora”. Títulos Equivalentes. Capitalização Composta – Juros 
Compostos: Cálculo do Juro, do Capital, Taxa, do Prazo do Montante. Taxas Equivalentes, 
Taxa Nominal e Efetiva. Rendas Financeiras na Capitalização Composta: Rendas 
Postecipadas; Rendas Antecipadas. Patrimônio: conceito e definição. Patrimônio Líquido, 
Formação do Patrimônio. Gráfico Patrimonial. Situação Líquida. Contas: Débito e Crédito. 
Classificação das Contas. Plano de Contas. Escrituração Contábil: Regimes de Caixa e 
Competência. Lançamentos e Retificações. Compra e Venda de Mercadorias. Operações 
Típicas de uma Empresa. Critérios Anteriores ao Encerramento do Balanço. Balancete de 
Verificação. Provisões e Diferimentos. Inventários de Mercadorias e Materiais. Créditos de 
Liquidação Duvidosa. 
 
Técnico de Enfermagem do Trabalho: Portaria nº 3214 de  junho de 1978 do Ministério do 
Trabalho; Conceito de  saúde do trabalhador; Relação  trabalho-saúde e doença; Fatores que 
afetam a saúde do trabalhador; Avaliação periódica de saúde do trabalhador; Prevenção de  
acidentes ocupacionais e de doenças do trabalho; Noções de ergonomia; Problemas de saúde 
do trabalhador causados pelo ruído; Lesões por esforços repetitivos; Participação da 
enfermagem no Serviço de atendimento ao Trabalhador; Verificação e controle de sinais vitais; 
Administração de medicamentos  (via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, instilações 
oculares e  auriculares e  nebulização); Verificação de peso e atura; Cuidados com feridas e 
técnica de curativo limpo e contaminado 
 
Técnico Industrial em Edificações: Desenho: interpretação de projetos e convenções do 
desenho técnico; legislação e normas técnicas de desenho; elaboração de memoriais, 
especificações e projetos executivos; elaboração de detalhes de projetos arquitetônicos; lay-
out; Implantação de Canteiros: implantação, manutenção e gerenciamento de canteiro de 
obras; especificações de máquinas e equipamentos; lay-out do canteiro de obras; propriedades 
dos materiais e solos; locação de fundações, baldrames e pilares; higiene e segurança no 
canteiro de obras; tipos de dispositivos de segurança e sinalização no ambiente do trabalho; 
códigos de obras, legislação e normas técnicas; interpretação dos projetos, especificações e 
orçamentos da obra; processos para o licenciamento da obra; classificação da mão-de-obra e 
remuneração segundo as categorias de serviços;  composição de BDI, cronograma físico-
financeiro, composição de orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário básico (CUB), 
orçamento estimativo; execução de levantamentos de quantitativo e de pesquisa de preços; 
composições e especificações de serviços; memorial descritivo; características e propriedades 
dos materiais de construção; ensaios de caracterização dos materiais;  patologias da 
construções; técnicas de restauração e conservação das construções; Instalações Prediais:  
Dimensionamento de instalações hidro-sanitárias (levantamentos quantitativos e memorial 
descritivo);  Dimensionamento de instalações elétricas (levantamentos quantitativos e memorial 
descritivo); interpretação de projetos e orçamentos de obras; Interpretação de Projetos 
Estruturais de Concreto Armado: identificação das armaduras principais nos diversos 
elementos estruturais de concreto armado;  identificação e classificação dos aço para concreto 
armado; identificação dos diâmetros das barras e fios para concreto armado; identificação e 
classificação das classes de resistência dos concreto; identificação dos esforços atuantes nas 
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estruturas; comportamento, tipos e detalhes estruturais das lajes, vigas e pilares;  fundações; 
escadas e reservatórios. 
 
Técnico Industrial em Eletromecânica: Leis de Ohm, Kirchoff. Associação de resistores, 
capacitadores e indutores. Circuitos 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: características básicas (relação de 
espiras contenção, corrente e impedâncias). Instrumentos de medição (amperímetro, 
voltímetro, TP, TC, paquímetro, multiteste, etc.). Diodos e pontes retificadoras. Iluminação 
(cálculos). Motores de CC (características técnicas, manutenção, ensaios). Normas de 
segurança. 
 
Técnico Industrial em Eletrônica: Leis de Ohm, Kirchoff. Teoremas de Norton e Thévenin. 
Circuitos CC e CA. Diodos, transistores (características e circuitos), Fet, Mosfet, SCR´s, IGBT. 
Formas de onda. Amplificadores operacionais. Circuitos lógicos (Flip Flops). Sistemas binários, 
decimais e hexadecimais. Transformadores: características básicas (relação de espiras 
contenção, corrente e impedâncias). Normas de segurança. Microprocessadores. 
 
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. 
 
Técnico Industrial em Mecânica: Estática e resistência dos materiais (decomposição de 
forças x-y, cálculo de esforços e reações, diagrama de momento, diagrama de esforço cortante 
- cisalhante). Metalurgia (dureza de materiais, tratamentos térmicos, ensaios de tração/ 
compressão, ensaios de impacto, ensaios não destrutivos, micrografia/macrografia dos aços, 
diagrama ferro-carbono, metais ferrosos e não ferrosos). Elementos de máquinas 
(engrenagens, roldanas, polias, acoplamentos de eixos, rolamentos, parafusos). Noções sobre 
motores de combustão interna. Hidráulica. Pneumática. Lubrificação de equipamentos. Solda. 
Noções sobre a organização da manutenção. 
 
Técnico Industrial em Química Industrial: Misturas - Separação de misturas; Ligações 
químicas; Funções inorgânicas; Oxidação e redução - Balanceamento de equações por 
oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de reações inorgânicas; Volume 
molar dos gases - Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios químicos - Equilíbrio 
iônico da água PH e POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis; Eletroquímica – Pilhas e 
Eletrólise; Determinação de fórmulas - mínima percentual e molecular; Funções orgânicas; 
Tipos de reações orgânicas; Doenças transmissíveis pela água, ar e solo. Agravos à saúde; 
Tratamento da água; Análise qualitativa e quantitativa da água. QUÌMICA ORGÂNICA: 
Principais funções orgânicas, Hidrocarbonetos, Alcoois e éteres, Aldeídos e cetonas, Ácidos 
carboxílicos, Ésteres, aminas e amidas, Isomeria plana e espacial. QUÍMICA GERAL E 
INORGÂNICA: Tabela periódica. Propriedades periódicas. Fenômenos físicos e químicos. 
Ligações químicas. Reações químicas. Estequiometria. Funções inorgânicas: ácidos; bases; 
sais e óxidos FÍSICO-QUÍMICA: Soluções: concentração de soluções. Termoquímica. Cinética 
e equilíbrio químico. Eletroquímica. Química Nuclear. ANÁLISE QUIMICA: Equilíbrios ácidos-
básicos, Equilíbrios de oxidação-redução, Medidas de volume de líquidos, Análises por via-
seca, Análise gravimétrica, Análise volumétrica, Volumetria de neutralização, Volumetria de 
precipitação, Permanganometria, Complexometria com EDTA. 
 
Técnico em Segurança do 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. 
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Analista de Recursos Humanos: Direito Administrativo: Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos. Processo Administrativo Disciplinar (Lei nº 9.784/1999). Teoria geral do 
ato administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato 
administrativo.  Administração de Recursos Humanos: O homem e a organização: objetivos 
individuais e organizacionais, clima organizacional, aprendizagem organizacional. 
Administração de recursos humanos: visão estratégica e operacional, políticas de RH e 
técnicas de recrutamento e seleção. Desenho de cargos, descrição e análise de cargos. 
Gestão por competências. Avaliação de desempenho: o que é, objetivos, métodos. Avaliação 
de cargos, pesquisa salarial, formas de remuneração, benefícios e encargos sociais.  
Treinamento e desenvolvimento: objetivos, impactos, processo, técnicas. Banco de dados e 
sistema de informações de recursos humanos. 
 
Analista de Sistemas: Sistemas de Computação: Hardware e Software. Hardware: definição, 
constituição, componentes, características, funções e funcionamento dos computadores e 
periféricos. Software: definição, tipos de software, funções e características. Qualidade em 
Software e Serviços na Área de Informática: Padrões de qualidade, Revisões, Documentação 
de desenvolvimento e de Sistemas de Informação; Métodos de medição da qualidade e 
reusabilidade, Normas e modelo de maturidade ISO, CMM, PSP e SPICE. Processos do ciclo 
de vida: fundamentais, apoio e organizacionais. Qualidade dos produtos de software. Sistemas 
Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de Dados: Arquitetura de um SGBD 
(características, componentes, vantagens e desvantagens e funcionalidades). Bancos de 
dados: fundamentos, características componentes e funcionalidades. Modelos de Bancos de 
Dados. Projeto de Banco de Dados: conceitual, lógico e físico. Modelo relacional e modelo 
entidade-relacionamento. Linguagem de consulta estruturada (SQL): Linguagem de 
Manipulação de Dados (DML) e Linguagem de Definição de Dados (DDL). Álgebra relacional. 
Projeto de banco de dados relacional. Transformação entre modelos: derivação do modelo 
entidade-relacionamento para esquema relacional e engenharia reversa de modelos 
relacionais. Engenharia reversa de arquivos e normalização de dados. Gerenciamento de 
transações: fundamentos e aspectos de recuperação e integridade, controle de concorrência e 
indexação. Banco de Dados Distribuídos. Banco de Dados Oracle: SQL (DML/DDL) no 
ORACLE, PL/SQL, Restrições, Gatilhos, Procedimentos, Cursores e Tratamento de exceções. 
Engenharia de Software: Evolução e características, Ciclo de vida, Metodologias e técnicas de 
especificação. Projeto de software: planejamento, requisitos, arquiteturas, elaboração do 
projeto, validação e análise de risco. Teste e medidas de software. Sistemas de Informação: 
conceitos e tipologia (Sistema de Informação Gerencial, Executivo e Empresarial, Sistema 
Transacional, Sistema de Apoio à Decisão). Análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de 
informação utilizando os conceitos, metodologias, arquiteturas, técnicas, fases, ferramentas, 
diagramas e notações da Análise Estruturada, Engenharia da Informação, Análise Essencial e 
Análise e Projeto Orientados a Objetos (UML). Ferramentas Case. Planejamento de 
Informações e Planejamento de Informática. Fundamentos, características, metodologias e 
desenvolvimento das tecnologias de Workflow, Intranet, Groupware, Data Warehouse e Data 
Mining. Administração de Informática: funções da administração e fatores críticos de sucesso. 
Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de 
dados. Protocolos: o modelo OSI da ISO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara 
de rede, protocolos IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP, SMTP e HTTP), NetBEUI e 
PPP. Cabeamento: fundamentos, tipos de cabos de rede, características, emprego, instalação, 
topologias lógica e física de redes e cabeamento estruturado. Arquitetura de rede Ethernet. 
Equipamento de redes (fundamentos, características, emprego, configuração, instalação e 
protocolos): repetidor, hub, ponte, switch e roteadores. Segurança de redes: fundamentos, 
segurança física e lógica, firewall e DMZ. Proxy. Montagem e configuração de redes ponto e 
cliente/servidor.Sistemas operacionais: Windows (98, NT 4.0 2000), Unix e Linux (distribuições 
Conectiva e Had Hat). Gerência de projetos: Estatísticas, Técnicas de controle, Projeção de 
custos, Métricas de sistema, de projeto, de implementação e de resultados. Algoritmos: 
conhecer, elaborar e interpretar algoritmos utilizando pseudocódigo (Portugol), Fluxograma e 
diagrama de Chapin, utilizando estruturas de controle básicas (seqüência, seleção e repetição), 
vetores e matrizes. Estrutura de dados: representação e manipulação de matrizes, listas, filas, 
pilhas e árvores. Linguagens de programação: Java e Pascal. 
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Arquiteto: Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, 
adequação, tipo, dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do 
solo.Serviços públicos. Atribuição dos poderes públicos. Preservação do meio ambiente natural 
e construído. Estrutura urbana. Sistema viário. Projetos de urbanização. Loteamentos. Noções 
sobre: distribuição de água, energia elétrica e esgoto sanitário. Noções sobre resistência dos 
materiais. Técnica de materiais e construções. Projeto arquitetônico. A cidade como 
arquitetura. A forma dos espaços. Arquitetura moderna. Arquitetura brasileira.   
 
Assistente Social: A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-
políticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço 
Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-
metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço 
social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as 
demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG. A instrumentalidade 
como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de 
planos, programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, 
teóricos e metodológicos do Serviço Social; O Estado e a sociedade civil perante o Eca 
 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social). 
 
Enfermeiro do Trabalho: Conteúdo: Saúde Pública e Saúde do Trabalhador: Política nacional 
de saúde; abordagem histórico-filosófica da relação saúde e trabalho; o trabalho e o processo 
saúde e doença; organização do trabalho e o processo de trabalho; organização da atenção à 
saúde no trabalho e níveis de intervenção; meio ambiente e saneamento; educação e 
promoção da saúde no trabalho; Epidemiologia: História natural doença e níveis de prevenção; 
medidas em saúde e doença; epidemiologia descritiva e analítica; análise de dados 
epidemiológicos; vigilância epidemiológica e sanitária; epidemiologia aplicada em saúde do 
trabalhador; Toxicologia Ocupacional: Substâncias tóxicas; meios de penetração e efeitos no 
organismo; medidas de prevenção e controle; Ergonomia: Conceito; ergonomia de concepção 
e de intervenção; análise ergonômica do trabalho e sua aplicabilidade; legislação e normas em 
ergonomia; Biossegurança: riscos do trabalho em biotecnologia, ambientes hospitalares e 
odontológicos; identificação de riscos - mapa de riscos; acidentes com material biológico; 
medidas de prevenção e controle; gestão de resíduos; Acidente do trabalho: Conceitos, 
legislação, classificação, análise; procedimentos; Doença Profissionais: Classificação das 
patologias segundo aparelhos ou sistemas; medidas de identificação, controle e prevenção; 
Legislação de segurança e medicina do trabalho: Lei no 6.514/77; normas regulamentadoras 
aprovadas pela Portaria no 3.214/78; Enfermagem do trabalho: Estrutura e finalidade dos 
serviços especializados em saúde e segurança no trabalho; aspectos éticos e legais do 
exercício da enfermagem; condicionantes da prática de enfermagem do trabalho; competências 
e atribuições da equipe de enfermagem do trabalho; planejamento e ações de enfermagem nos 
serviços de atenção à saúde dos trabalhadores; integração da enfermagem do trabalho nos 
programas de saúde ocupacional; modelos teóricos de enfermagem aplicáveis à enfermagem 
do trabalho; consulta de enfermagem na saúde do trabalhador; Atendimento de enfermagem 
em situações de emergência: Prioridades, princípios científicos e procedimentos de 
enfermagem nos diferentes processos de agravos à saúde do trabalhador. 
 
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 Mecânico: Estática e resistência dos materiais: dimensionamento de vigas e 
eixos; esforços de reação e cargas em mancais; diagramas de momentos fletores e torsores. 
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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 metalurgia. Elementos de máquina: dimensionamento básico de 
engrenagens, roldanas, 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. Eletricidade: noções de máquinas 
elétricas (motores/geradores); noções de circuitos unifilares; resolução de circuitos básicos (lei 
das malhas e lei dos nós). Mecânica dos fluídos: estática dos fluídos; dinâmica dos fluídos. 
Hidráulica/Pneumática: circuitos básicos; elementos de circuitos. Ar atmosférico: conceitos 
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 destrutivos. conceitos;  aplicações de 
cada tipo. Noções de estatística; Noções básicas de cinemática 
 
 
Engenheiro Eletrônico: Ética e Legislação Profissional. Conhecimento de projeto de: Fontes. 
Conversores. Controladores lógicos. Retificadores. Banco de baterias. Eletrônica de potência. 
Circuitos digitais e analógicos. Microprocessadores. Automação de Sistemas Elétricos. 
Manutenção de instrumentos de medidas elétricas. Capacidade de leitura e interpretação de 
documentação técnica na língua inglesa.  
 
 
Engenheiro de 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 direito - 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 
civil e criminal, co-responsabilidade profissional e da empresa; Normas Regulamentadoras 
(NR), aprovadas pela Portaria Nº 3.214, de 08/06/78. Programas de Engenharia de Segurança 
- Controle e prevenção de riscos ambientais; treinamento de segurança e saúde do trabalho; 
proteção coletiva e individual; aspectos 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 Prevenção de 
Acidentes – CIPA; Comissões Ergonômicas do Trabalho; Prevenção e Controle de Riscos 
Ambientais; proteção e alarme contra incêndio e explosões; estatística em Engenharia e 
Segurança do Trabalho. Conhecimentos em Certificação de ISO 9000/9002. 
 
Farmacêutico Bioquímico: Saúde Pública: As diretrizes e princípios do Sistema de Saúde no 
Brasil -  SUS na organização das ações e serviços  profissionais. As políticas de saúde no 
Brasil.  Vigilância Sanitária.  Portaria 344/98. Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos. Dispensação de medicamentos. A Organização Jurídica da Profissão 
Farmacêutica.  Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Funções da farmácia 
hospitalar. Funções clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clinica. Seleção de 
medicamentos, germicidas e correlatos. Sistemas de Distribuição de medicamentos em 
Farmácia Hospitalar.  Garantia de qualidade e a Farmácia Hospitalar.  Classificação dos 
medicamentos. Formas farmacêuticas sólidas: pós, granulados, cápsulas. Formas 
farmacêuticas líquidas: soluções, soluções extrativas vegetais. Soluções oftálmicas. 
Suspensões. O Farmacêutico e o controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica hospitalar. 
Anvisa RDC número 210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 4.08.03. 
 
Jornalista: Comunicação e jornalismo; Modelos teóricos de comunicação e os processos de 
significação; Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias; As diversas formas 
de jornalismo (on-line, rádiojornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel 
no mundoglobal; Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias; 
Perfil da propaganda institucional e educativa; Técnicas básicas de redação publicitária;  O 
profissional de imprensa e as novas tecnologias;  As informações e a sua extensão: política 
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editorial; editoriais (tipos comuns e especiais); 1.9) Reportagem – tipos; entrevista – 
modalidades;  Titulação; Edição: sistemas de fechamento, possibilidades técnicas (selos, 
tarjas, infografia, fios, olhos, olhos-legenda, textos-legenda, ilhas, boxes, quadros, inserts 
fotográficos, retículas); O texto jornalístico – características: a estrutura da notícia; números e 
siglas; uso correto dos verbos; Assessoria de imprensa; O papel do assessor nos órgãos 
públicos e na iniciativa privada; Perfil do profissional: exigências; Levantamento de dados, 
mapas, gráficos, indicativos numéricos, pesquisa complementar (livros, textos); Veículos de 
comunicação internos e externos (house organ, revista, newsletter); Desenvolvimento de 
slogans e campanhas; Clipping, clipping eletrônico; Produção de releases, comunicados e 
notas oficiais. 
 
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 das doenças profissionais no Brasil; aspectos toxicológicos e 
sua prevenção. 
 
Psicólogo: Psicologia Organizacional e Institucional; Prevenção, Saúde Mental e Trabalho; 
Política de Saúde Mental Pública; Dinâmica de Grupo; Técnica de Entrevista; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicopatologia; Psicoterapia para Assistência Emocional. 
 
Técnico em Gestão Ambiental  (Biologia) : Parâmetros para o funcionamento do SUS. 
Diversidade da vida e saúde: noções de Microbiologia e de Parasitologia; doenças de alta 
incidência e surtos epidemiológicos causadas por vírus, bactérias, protozoários e helmintos; 
higiene e saúde; doenças sexualmente transmissíveis; condições de saúde do brasileiro. 
Biologia celular e continuidade da vida: Citologia, estrutura da célula (membranas, transporte 
através de membranas); citoplasma e núcleo; síntese de macromoléculas, função e 
diferenciação celular; noções de imunologia (anticorpos, vacinação, imunização); noções de 
Genética e reprodução humana; divisão celular: cromossomas, código genético, genoma; 
ácidos nucléicos, hereditariedade e Leis de Mendel; Embriologia, fisiologia e anatomia dos 
aparelhos reprodutores feminino e masculino; métodos anticoncepcionais, métodos de 
inseminação. Clonagem e células–tronco. Anatomia, Histologia e Fisiologia Humanas: 
Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular e secretor; funções 
vitais (nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção, funções do sistema endócrino e do 
sistema nervoso central e periférico, componentes sensoriais e motores); Anatomia dos órgãos 
e sistemas.  Bioquímica e Farmacologia: Química celular: substâncias orgânicas, enzimas, 
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bioquímica da célula, vitaminas (doenças carenciais); metabolismo energético; doenças do 
metabolismo; doenças do príon; noções de farmacologia e terapêutica. Noções de ecologia. 
Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. Recursos 
hídricos, conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. 
 
Técnico de Nível Superior (Pedagogia): Fundamentos teóricos e filosóficos da educação no 
Brasil: Educação e o pensamento social brasileiro; Produção teórica e filosófica 
contemporânea; História da educação no Brasil: Instituições e Movimentos sociais; Educação e 
diversidade social; O Estado Brasileiro e as diretrizes que orientam suas reformas; as reformas 
educacionais brasileiras: contextualização histórica; as reformas em curso nos sistemas 
públicos da educação brasileira; Relações entre escola e sociedade. Pressupostos filosófico-
políticos para a prática pedagógica. Planejamento escolar: dimensão técnico-política. 
 
Técnico em Gestão Ambiental (Sociologia): O campo da investigação sociológica. 
Paradigmas teóricos na pesquisa sociológica. As dimensões micro e macro na investigação 
social. Alcances e limites da abordagem sociológica e a interdisciplinaridade. Padrões e 
alcance das políticas sociais no Brasil: educação, saúde e assistência social. Mudanças 
contemporâneas no modelo de desenvolvimento brasileiro e seus impactos sobre a dinâmica 
populacional, do emprego e da renda. Teorias sociais sobre a realidade brasileira. 
Configuração da esfera pública e cidadania na sociedade contemporânea. Pesquisa social: 
modalidades qualitativas e quantitativas. Níveis de pesquisa: exploratórias, descritivas e 
explicativas. Técnicas e recursos da pesquisa. Elementos básicos constitutivos de um 
projeto de pesquisa. A relação pesquisa e ética. 
 
Arquivista: Conceitos fundamentais de arquivologia: teorias e princípios; O gerenciamento da 
informação e a gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais. Diagnóstico.  
Arquivos correntes e intermediários. Protocolos. Avaliação de documentos; Tipologias 
documentais e suportes físicos: teoria e prática; A teoria e prática de arranjo em arquivos 
permanentes. Princípios. Quadros. Propostas de trabalho; O programa descritivo – 
instrumentos de pesquisas – em arquivos permanentes e intermediários. Fundamentos 
teóricos. Guias. Inventários. Repertório; As políticas públicas dos arquivos permanentes: ações 
culturais e educativas; A legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos; A microfilmagem 
aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas; A automação aplicada aos arquivos: 
políticas, planejamento e técnicas; A preservação, a conservação e a restauração de 
documentos arquivísticos: política, planejamento e técnicas. 
 
Contador: Princípios Fundamentais de Contabilidade: Conceitos e Tipos. Noções Gerais: 
Conceitos e Objetivos da Contabilidade. Finalidades da Contabilidade. Campo de Atuação. 
Relatórios Gerenciais: Periodicidade, Comparações Real x Orçado, Consolidação Periódica, 
Fonte Única ou Banco de Dados. Patrimônio: Bens, direitos e Obrigações: Conteúdos, 
Classificações e Critérios de Avaliação. Patrimônio Líquido: Conceito, Estrutura e Importância. 
Variações Patrimoniais: Conceito e Classificação. Gestão: Conceito: Aspectos Econômicos e 
Financeiros. Despesas, Receitas, Resultados e Custos. Período Administrativo e Exercício 
Financeiro. Regimes de Caixa e Competência. Teoria da Escrituração: Conceitos e 
Finalidades. A Conta: Conceito, Estrutura, Classificação. Método de Escrituração: Partidas 
Dobradas, Princípios e Corolários. Plano de Contas: Estrutura do Plano de Contas. Livros de 
Escrituração. Registro de Operações. Depreciações, Amortizações e Provisões. Balancete de 
Verificação. Encerramento do Exercício. Determinação e Destinação do Crédito. Inventário: 
Conceito e Finalidades Principais. Classificação do Inventário. Avaliação e Reavaliação dos 
Bens e demais Elementos do Patrimônio. Orçamento: Conceito e Importância. Período 
Orçamentário. Orçamento de Vendas, Produção, Compras e Financeiro. Demonstrações 
Contábeis: Necessidade, Finalidade, Importância, e Época de Elaboração. Balanço Patrimonial. 
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração do Resultado do Exercício. 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Análise de Balanços: Noções Gerais: 
Finalidades e aplicações de análise; planejamento, análise e controle; técnicas de análise; 
métodos de análise. Análise Econômica: Patrimonial: endividamento; garantia de capitais de 
terceiros; grau de imobilizações. Rentabilidade: formação do resultado; lucratividade; 
rentabilidade; economicidade; ponto de equilíbrio; análise de custos e receitas; taxas de 
retorno.  Análise Financeira: Liquidez nos diversos níveis; dependência e independência 
financeira; capital circulante líquido; freqüência e tempo de rotação: estoques, duplicatas a 
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receber, fornecedores, ativo total, ativo operacional. Análise de Fluxo de Recursos: análise de 
origens e aplicações de recursos; análise das variações do capital circulante líquido, análise 
das variações das disponibilidades líquidas; análise das fontes de financiamento; Contabilidade 
de Custos: Conceitos; Classificação dos Custos; Os elementos de custos;  Custo das matérias-
primas; Custo da mão-de-obra; Os Custos Indiretos de Fabricação; Apropriação e 
contabilização dos custos; Taxas Departamentais; Sistemas de apuração de custos. 
Contabilidade Pública: Necessidades e serviços públicos. Aziendas públicas: conceito, 
elementos, características e classe. Órgãos e funções. Organismo público constitucional e 
organização administrativa. Administração das Aziendas Públicas e seus momentos: 
organização, gestão e contabilidade pública, conceito, objetivo, fins e preceitos fiscais. Controle 
interno e Controle externo da Administração Pública. A organização dos serviços de 
contabilidade, relacionamento com o estudo de organização e gestão. O órgão econômico 
estatal. Controle das Aziendas através da contabilidade e auditoria. Organismo Financeiro. 
Patrimônio das Aziendas Públicas. Conceituação. Estudo qualitativo do patrimônio das 
aziendas, substância e contra-substância. Patrimônio financeiro e patrimônio permanentes. 
Bens públicos. Dívida pública. Estudo quantitativo do patrimônio das aziendas. Avaliação dos 
componentes patrimoniais e suas limitações. Critérios de avaliação e dispositivos legais. A 
gestão das aziendas públicas em seus vários aspectos. Processos fundamentais e processos 
acessórios de gestão. Período administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. 
Gestão financeira. Equilíbrio anual e equilíbrio cíclico. Receita orçamentário e extra-
orçamentária. Despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Classificação da receita e 
da despesa. Fazes administrativas da receita e da despesa orçamentária  superveniência e 
insubsistência. O regime de adiantamentos. O inventário nas aziendas públicas. Objeto e 
classificação dos inventários. Procedimentos dos inventários. Preceitos legais. A escrituração e 
suas limitações. Planos de contas. Sistemas Escrituração.  Escrituração das operações típicas 
das aziendas públicas nos sistemas orçamentário, patrimonial, de resultado e compensado. As 
operações de determinação dos resultados financeiros e econômicos do exercício. Balanços 
orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração das variações, patrimoniais. Prestação 
e julgamento de contas governamentais. Prestação e julgamento de contas do grupo 
econômico estatal. Poder legislativo e Tribunal de Contas do Estado. 
 
 


