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                                                                                    ANEXO III 

PROGRAMAS 

LÍNGUA PORTUGUESA - PARA TODOS OS CARGOS 
Leitura Objetivo geral: Exploração de leitura para a compreensão literal, interpretativa e crítica dos diversos tipos de 
textos.   
Leitura Conteúdo: 1. Identificação das relações de coerência: 1.1. ideia principal / ideias secundárias; 1.2. relação de 
causa e efeito; 1.3. relação de comparação e contraste; 1.4. sequência temporal e espacial. 2. Identificação das 
relações coesivas: 2.1. referência; 2.2. substituição; 2.3.elipse; 2.4. repetição. 3. Identificação do significado de 
palavras recorrendo ao contexto. 4. Identificação do sentido entre palavras: 4.1. sinonímia/ antonímia / polissemia; 
4.2. hiponímia /hiperonímia; 4.3. campo semântico. 5. Identificação da natureza dos vários tipos textuais: 
5.1.narrativo; 5.2. descritivo; 5.3. expositivo; 5.4. argumentativo. 6. Reconhecimento da especificidade dos gêneros 
textuais: 6.1. elementos constitutivos e sua organização; 6.2. características linguísticas; 6.3. funções dos textos. 7. 
Reconhecimento do propósito do autor. 8. Reconhecimento das informações implícitas. 9. Reconhecimento de fato e 
de opinião. 10. Reconhecimento do propósito comunicativo. 11. Reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de recursos expressivos.  
Gramática  Objetivo geral: Análise dos aspectos fonológicos, gráficos, morfológicos e sintáticos de um texto.  
Gramática Conteúdo: 1. Fonologia: 1.1. distinção de fonemas e letras; 1.2. reconhecimento de valores fonéticos de 
alguns fonemas; 1.3. identificação da correta representação gráfica dos fonemas e dos vocábulos; 1.4. divisão silábica. 
2. Ortografia e pontuação: 2.1.aplicação das normas estabelecidas no sistema ortográfico; 2.2. emprego dos sinais 
gráficos (vírgula, reticências, ponto-e-vírgula, aspas, travessão, parênteses etc). 3. Morfologia: 3.1. identificação, pela 
função sintática, da classe das palavras; 3.2. identificação das flexões nominais e verbais; 3.3. flexão de nomes e 
verbos, de acordo com as normas da língua padrão; 3.4. emprego dos pronomes; 3.5. reconhecimento das vozes 
verbais; 3.6. reconhecimento do valor conectivo do pronome, da preposição e da conjunção; 3.7. emprego da crase; 
3.8. reconhecimento dos elementos mórficos das palavras; 3.9. distinção entre composição e derivação; 3.10. 
reconhecimento dos cognatos das palavras; 3.11. decomposição dos vocábulos em suas unidades mínimas de 
significação. 4. Sintaxe: 4.1. reconhecimento dos termos da oração; 4.2. identificação da oração no período; 4.3. 
justificação de casos de concordância nominal e verbal; 4.4. distinção entre regentes e regidos; 4.5. classificação dos 
verbos quanto a sua predicação; 4.6. distinção de sentido pela disposição sintática das palavras no enunciado; 4.7. 
distinção entre ordem direta e ordem inversa. 
 
01. ADMINISTRADOR  
1. Administração Geral: Administração - conceitos e objetivos; níveis hierárquicos e competências gerenciais. 
Planejamento, organização, Direção e Controle; 2. Gestão de Pessoas: Estratégias de RH, Equipes e Liderança, 
Gerenciamento de Desempenho, Recrutamento e Seleção, Cargos e Salários, Remuneração e Benefícios, Motivação, 
Desenvolvimento de RH, Organizações de Aprendizagem, Cultura Organizacional; 3. Gestão de recursos materiais e 
patrimoniais: conceitos; compras; licitação no serviço público: conceito, finalidade, princípios, modalidades, cadastro 



de fornecedores, almoxarifado; 4. Gestão da Qualidade: Tipos de sistema; Normas ISO; 5. Organização do Ministério 
da Educação; 6. Conselho Nacional de Educação: organização e competência; 7. Estrutura e competências das 
Universidades Federais; 8. Orçamento Público: conceito e princípios, o ciclo orçamentário, créditos adicionais, 
estágios das despesas públicas, empenho, liquidação e pagamento; Classificação das receitas correntes; Classificação 
das despesas correntes e de capital; Elaboração de propostas orçamentárias; Controle da execução orçamentária; 9. 
Espécies de atos administrativos: atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos; 10. Regime 
jurídico dos servidores da União: Regime Jurídico dos Servidores  Públicos Civis da União, inclusive as em regime 
especial, e das fundações públicas federais; 11.  Ética na Administração Pública: Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; 12. Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade; 
apresentação; atenção; cortesia; interesse; presteza; eficiência; tolerância; discrição; conduta; objetividade; 13. 
Trabalho em equipe: personalidade e relacionamento; eficácia no comportamento interpessoal; servidor e opinião 
pública; o órgão e a opinião pública; fatores positivos do relacionamento; comportamento receptivo e defensivo; 
empatia; compreensão mútua;  14. Responsabilidade social; 15. Licitação;  16. Planejamento Estratégico. 
 
02.  ARQUIVISTA  
1. A Arquivologia como campo científico; 2. História da Arquivologia e dos arquivos; 3. Documento arquivístico: 
conceitos, tipologia e características; 4. Arquivo: conceitos, natureza, funções; 5. Gestão de documentos; 5.1. 
Conceito de gestão de documentos; 5.2. A teoria das 3 idades; 5.3. Fundamentos teóricos e metodológicos de 
organização e classificação de documentos arquivísticos; 5.4. Princípios da Gestão de documentos correntes e 
intermediários; 5.5. Princípios da Gestão de documentos eletrônicos e Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 
de Documento Eletrônico; 5.6. Avaliação de documentos; 5.7. Transferência e recolhimento de documentos; 6. 
Arranjo e descrição arquivística; 6.1. Organização, princípios e sistemática de arranjo, identificação de fundos 
documentais; 7. Arquivos Permanentes - conceito, objetivos, atividades, políticas e programas de descrição, 
instrumentos de descrição; 8. Elaboração de instrumentos de pesquisa. Normas nacionais, e internacionais de 
descrição arquivística (ISAD (G), ISAAR (CPF), NOBRADE, ICA-AtoM, aplicabilidades); 9. Estudo de usos e usuários da 
informação em arquivos; 10. Planejamento e gestão de serviços arquivísticos; 11. Formulação, implementação e 
avaliação de Políticas arquivísticas; 12. As instituições arquivísticas brasileiras; 13. Legislação arquivística brasileira – 
Resoluções do CONARQ; 14. Preservação documental em arquivos (conservação preventiva de documentos, 
procedimentos e técnicas de restauro, políticas de preservação e conservação de documentos de arquivo) e 
preservação de documento digital; 15. Reprodução de documentos em arquivos; 16. Diplomática; 16.1. Conceitos e 
Evolução; 16.2. Elementos internos e externos; 16.3. Análise diplomática; 16.4. Tipologia documental; 17. Acesso e 
Recuperação da Informação; 17.1 Linguagens documentárias; 18. Difusão Cultural em arquivos; 19. Repositório digital 
confiável – RCD-ARQ. 
 
03.  AUDITOR  
1. Direito administrativo; 2.Contabilidade pública e análise das demonstrações financeiras (pública); 3.Ética e 
controles de gestão pública; 4.Gestão orçamentária pública; 5.Gestão financeira pública e matemática financeira; 
6.Gestão patrimonial pública; 7.Gestão de recursos humanos - servidores públicos; 8.Gestão de suprimento de bens e 
serviços para empresas públicas;  9.Gestão operacional das empresas públicas; 10.Planejamento, técnicas e 
procedimentos de auditoria. 
 
04.  ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
1. Normas Regulamentadoras: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho; Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes; Equipamentos de Proteção Individual – EPI; Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas; Ergonomia; Líquidos Combustíveis e 
Inflamáveis; Proteção Contra Incêndios; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Resíduos 
Industriais; Sinalização de Segurança; Segurança e Saúde no Trabalho; Produtos Químicos; 2. Concessão dos adicionais 
de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias 
radioativas; 3. Higiene no Trabalho: Conceito e aplicação. Agentes Ambientais: físicos, químicos e biológicos. Avaliação 
e controle de agentes ambientais. Técnicas de uso de equipamentos de medição. Insalubridade e Periculosidade. 



Irradiação Ionizante e Radiação Ionizante (Raios-X e substâncias radioativas). Norma de Higiene Ocupacional; 
Procedimento Técnico - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído; Norma de Higiene Ocupacional Método de 
Ensaio: Análise Gravimétrica de Aerodispersoides Sólidos Coletados Sobre Filtros e Membrana; Norma de Higiene 
Ocupacional Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor. Medidas de proteção contra Agentes Ambientais: 
Equipamentos de proteção coletiva (EPC);  4. Saúde e Segurança no Trabalho: Noções de doenças ocupacionais: 
doenças do trabalho e doenças profissionais. Agentes causadores e prevenção de doenças. Noções de doenças 
transmissíveis. Toxicologia e epidemiologia. Acidente de trabalho: conceitos, causas e consequências. Comunicação, 
registro e análise de acidentes. Cadastro, custos e estatísticas de acidentes. Inspeção de segurança. Primeiros 
socorros. Noções de biossegurança. Órgãos e campanhas de segurança. 5. Ergonomia: Conceito e classificação. 
Aplicabilidade da ergonomia. Ergonomia e prevenção de acidentes. Espaços de trabalho. Avaliação do posto de 
trabalho e ferramentas de análise ergonômica. Influência da ergonomia na iluminação, nas cores, no clima e no 
ambiente de trabalho. Atividades musculares. 6. Meio Ambiente e Saneamento: Conceitos de meio ambiente e 
saneamento do meio. Preservação do meio ambiente e de gradação ambiental. 7. Tecnologia de Prevenção no 
Combate a Sinistros: Propriedades físico-químicas do fogo. Classificação e causas de incêndios. Métodos de extinção. 
Equipamentos de detecção e combate a incêndios: Agentes e aparelhos extintores. Brigadas de incêndios, planos de 
emergência e exercício simulado de abandono. 8. Noções de Psicologia do Trabalho: Comportamentos. Necessidades 
básicas. Relacionamento humano. 9. Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho: Ética profissional.  
 
05. MÉDICO / SEGURANÇA DO TRABALHO  
1. Doenças relacionadas ao trabalho: sinais e sintomas, aspectos da epidemiologia e as fontes de exposição 
relacionadas com os agentes ambientais e ocupacionais mais comuns; recursos clínicos e laboratoriais necessários 
para o esclarecimento diagnóstico e estabelecimento das condutas médicas adequadas, bem como dos 
procedimentos legais e previdenciários pertinentes. 2. Exames de avaliação da saúde dos trabalhadores (admissionais, 
periódicos, demissionais), incluindo história médica, história ocupacional, avaliação clínica e laboratorial, avaliação 
das demandas profissionais  e cumprimento dos requisitos legais vigentes. 3. Doenças e acidentes relacionados com o 
trabalho: diagnóstico e tratamento, incluindo as providências para reabilitação física e profissional. 4. Promoção da 
atenção médica de emergência, na ocorrência de agravos à saúde não necessariamente relacionados ao trabalho. 5. 
Fatores de risco presentes no ambiente de trabalho: identificação dos principais fatores decorrentes do processo 
laboral e das formas de organização do trabalho, principais consequências ou danos para a saúde dos trabalhadores.  
6. Medidas de prevenção e controle dos fatores de risco presentes nos ambientes e condições de trabalho: principais 
medidas, correta indicação e limites do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 7. Atividades educativas e 
orientações aos trabalhadores quanto aos riscos existentes no ambiente de trabalho. 8. Realização de inspeção e 
avaliação das condições de trabalho, com vistas ao seu controle e à prevenção dos danos para a saúde dos 
trabalhadores. 9. Avaliação sobre o potencial tóxico de risco ou perigo para a saúde de produtos químicos mal 
conhecidos ou insuficientemente avaliados quanto à sua toxicidade. 10. Planejamento e implantação de ações para 
situações de desastres ou acidentes de grandes proporções. 11. Implementação de programas de reabilitação de 
trabalhadores com dependência química. 12. Interpretação de informações estatísticas e epidemiológicas relativas à 
mortalidade, morbidade, incapacidade para o trabalho, para fins da vigilância da saúde e do planejamento, 
implementação e avaliação de programas de saúde. 13. Promoção da Saúde: planejamento e implementação de 
outras atividades priorizando o enfoque dos fatores de risco relacionados ao trabalho. 14. Elaboração e emissão de 
laudos periciais de insalubridade / periculosidade. 15. Legislação Geral: Constituição da República; Regime Jurídico 
Único; CLT; Previdência Social  – Aposentadoria Especial; Normas da ABNT. 16. Legislação Específica: Consolidação das 
Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho; Serviços Especializados em Medicina do Trabalho; 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  Programas de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional; Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade; Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas; Ergonomia; Líquidos 
Combustíveis e Inflamáveis; Proteção Contra Incêndios; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
Resíduos Industriais; Sinalização de Segurança; NR que  Fixa valores para os adicionais de insalubridade, 
periculosidade e Gratificação por Raios-X ou substâncias radioativas; 17. Gestão de segurança e saúde do trabalho. 
Ética profissional. BS-8800(gerenciamento de segurança e saúde ocupacional). OHSAS 18.001 (serviços de avaliação 



de saúde e segurança ocupacional). Convenções da OIT: meio ambiente de trabalho; segurança e saúde dos 
trabalhadores; serviços de saúde no trabalho; segurança na utilização de produtos químicos. 
 
06. PSICÓLOGO/ ÁREA  
1. Elementos gerais sobre a prática clínica: 1.1. Psicologia Clínica e Políticas Públicas para a Saúde no Brasil; 1.2. A 
função do psicólogo nos campos da promoção, prevenção, tratamento, vigilância e atenção integral à saúde e 
reabilitação em hospitais, consultórios, clínicas multidisciplinares, postos e/ou centros de saúde, centros 
comunitários, organizações não governamentais; 1.3. Modalidades de atuação do psicólogo clínico: 1.3.1. em relação 
à forma de atendimento: atendimento individual, grupal, institucional, em pequenas comunidades; 1.3.2. Em relação 
ao público alvo: crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, famílias; profissionais de saúde; 1.3.3. Em relação ao 
objetivo da intervenção: orientação profissional, psicoterapia, intervenções psicoeducativas, intervenções 
terapêuticas breves, grupos de recepção, grupos de sala de espera, reflexão sobre a tarefa assistencial, grupos 
operativos, reabilitação; 1.4. O psicólogo clínico e o trabalho interdisciplinar; 1.5. Histórico das práticas terapêuticas 
psicológicas; 1.6. Elementos básicos da relação terapêutica: estabelecimento do vínculo, diagnóstico, plano de 
tratamento, contrato terapêutico, avaliação da eficácia e término do tratamento psicológico; 1.7. Processos 
psicológicos básicos e seus fundamentos; 1.8. As alterações das funções e estruturas psicológicas; 1.9. Métodos e 
técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico; 1.10. Código de ética para o exercício profissional dos psicólogos 
nas questões concernentes à prática clínica, incluindo a ética do psicólogo clínico em pesquisas com seres humanos; 
2. Elementos Pertinentes aos Sistemas Psicológicos: 2.1. No âmbito das Terapias Cognitivas e Comportamentais: 
Procedimentos de intervenção; 2.1.1. Formulação de casos; 2.1.2. A prática clínica baseada nos princípios 
elementares do comportamento e de seus processos afetivos, cognitivos, sociais e institucionais concomitantes; 2.1.3. 
Técnicas das terapias cognitivas e comportamentais; 2.1.4. Formulação e tratamento de quadros relacionados no CID 
10 e no DSM IV; 2.1.5. Prática baseada em evidências; 2.2. No âmbito das Psicoterapias Humanistas; 2.2.1. A 
Psicologia e o Humanismo Moderno, entendido como aquele no qual o ser humano é concebido e afirmado como 
fonte de suas representações e de seus atos, seu fundamento sujeito; 2.2.2. A Fenomenologia de Husserl, Heidegger e 
Sartre como método nas psicoterapias existenciais; 2.2.3. As relações entre metafísica e fenomenologia; 2.2.4. O 
método fenomenológico na Gestalterapia;  2.2.5. A ideia de liberdade em Sartre como condição de possibilidade nas 
psicoterapias existencial; 2.2.6. Os conceitos de consideração positiva incondicional, empatia e congruência e suas 
relações com o postulado de tendência atualizante no trabalho psicoterapêutico, na Abordagem Centrada na Pessoa; 
2.2.7. Os princípios psicoterapêuticos da Abordagem Centrada na Pessoa e os "grupos de encontro"; 2.2.8. As técnicas 
psicoterapêuticas da Gestalterapia e seu uso na prática clínica; 2.3. No âmbito da Psicanálise: 2.3.1. O surgimento da 
Psicanálise: do método catártico à associação livre; 2.3.2. A hipótese do inconsciente e o descentramento do sujeito; 
2.3.3. O princípio de determinação em Psicanálise: determinismo e causalidade; 2.3.4. As pedras angulares da 
psicanálise: pressuposto de processos mentais inconscientes, reconhecimento do recalque, resistência e 
transferência, importância da sexualidade e Complexo de Édipo; 2.3.5. O discurso teórico da Psicanálise: a 
metapsicologia e os três pontos de vista (tópico, dinâmico e econômico); 2.3.6. Investigação e cura em Psicanálise; 
2.3.7. O processo analítico e a questão da linguagem; 2.3.8. As teorias psicanalíticas depois de Freud; 2.3.9 
Psicoterapias de orientação psicanalítica: recursos terapêuticos e procedimentos de intervenção; 2.4. No âmbito do 
Psicodrama: 2.4.1. Origem do psicodrama; 2.4.2. Jacob Levy Moreno; 2.4.3. Técnicas e recursos psicodramáticos; 2.5. 
No âmbito das abordagens sistêmicas: 2.5.1. Fundamentos da abordagem sistêmica; 2.5.2. Abordagem do casal; 2.5.3. 
Abordagem da família. 
 

07. PUBLICITÁRIO  
1. Publicidade e propaganda: fundamentação teórica e técnica; 2. Criação publicitária para mídia eletrônica, digital e 
impressa; 3. Gêneros e formatos publicitários em rádio e TV; 4. Redação publicitária em seus aspectos semânticos, 
estéticos e a relação entre texto, som e imagem; 5. Características do discurso publicitário; 6. Planejamento e 
realização de campanhas publicitárias internas e externas para instituição pública; 7. Programação e identidade 
visuais: aspectos institucionais, técnicas de criação, produção, realização e avaliação; 8. Criação, produção e 
editoração eletrônica de peças através do uso de software gráficos e de diagramação: InDesign, Photoshop e Corel 
Draw; 9. Elaboração de planejamento estratégico de marketing; 10. Criação, produção, gravação, apresentação de 
peças publicitárias em rádio e televisão: jingle, spot, testemunhal, patrocínio, apoio cultural; 11. Mídias web e digitais 



(wikis, Blogs, Podcasts etc);  12. Publicidade em mídias sociais (Facebook, Twitter etc); 13. Elaboração de textos 
institucionais para publicação em mídia interna e externa; 14. Análise, tabulação e avaliação de dados obtidos em 
pesquisas qualitativas e quantitativas, de mídia, audiência, de opinião ou institucionais; 15. Organização e gestão do 
departamento de publicidade de uma emissora de rádio; 15.1. Relações com agências, gestão de contratos 
publicitários, de patrocínio e apoio cultural, inserções publicitárias na programação; 16. A segmentação publicitária na 
radiodifusão brasileira: emissoras de rádio e Televisões públicas, comerciais e comunitárias; 17. Constituição Federal e 
a comunicação social; 18. Legislação brasileira em publicidade e propaganda; 19. Regime jurídico dos servidores 
públicos federais; 20. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; 21. Ética 
publicitária e os direitos do consumidor; 22. Gestão da comunicação, noções de marketing e de assessoria de 
comunicação; 23. A publicidade no contexto da comunicação pública; 24. Noções de Comunicação Organizacional e 
Comunicação Integrada; 25. Identidade e Imagem corporativa; perfil da propaganda institucional e educativa; 26. 
Compromissos da publicidade numa programação de rádio educativa; 27. A segmentação dos meios e a interação 
com os diversos públicos. 
 
08. TÉCNICO DE AUDIOVISUAL  
1.Fundamentos de Multimídia: conceito de multimídia digital; principais tipos de mídia; as novas tecnologias do 
audiovisual, TV e cinema; Linguagem Audiovisual: classificação dos planos de câmera; movimentos de câmera com 
tripé, dolly, steadicam, travelling e grua; regras de enquadramentos: angulações, planos e contraplanos; eixo e linha 
imaginária; interpretação dos diversos formatos, estruturas, terminologias e siglas de roteiros audiovisuais (cinema, 
vídeo e TV); 2. Sistemas de Vídeo: operação e interconexões (cabeamento e conexões) de equipamentos de vídeo 
analógico e digital; relação de aspectos de telas, suas proporções e resoluções; sistemas de cor; compressão do sinal 
de vídeo; conhecimentos básicos do menu de câmera de vídeo com gravação em alta definição; gravação de vídeo 
digital e mídias utilizadas; fundamentos de imagens: sistemas de cores e realce; tipos de lentes, íris, distância focal, 
zooms, macro e profundidade de campo; padrões de gravação e reprodução (SD, HD, FULL HD, 2K, 4K...). Vídeo 
Digital: digitalização de vídeo analógico; formatos e codecs de armazenamento de vídeo digital (AVI, MPEG, H.264 
etc.); 3. Iluminação para Produção Audiovisual: tipos de refletores, funções e acessórios; tipos de fontes de luz; 
temperatura de cor e intensidade; balanço de branco, luz direta ou indireta; contraluz; filtros de correção de cor; 
atenuação e efeitos de luz, regras de iluminação; 4. Sistemas de Áudio – Fundamentos de som: propriedades físicas, 
equalização, som mono e estéreo; Operação de equipamentos de gravação e reprodução de áudio analógico e digital 
e seus padrões de interconexão (cabeamento e conexões); digitalização de áudio analógico em diversos formatos de 
armazenamento (MIDI, WAV, MP3 etc.); captação de áudio: intensidade, tom, timbre e decibel; mídias utilizadas para 
gravação de áudio; frequência, reverberação e eco; mixagem de áudio; gravação de som direto; som ambiente e 
ruído; tipos de microfones e suas funções; alto falantes e caixas acústicas: tipos, aplicações, conexões, associação 
série e paralela, impedância, potência, operação e manutenção básica, divisores passivos, cabos de áudio, plugs e 
conectores para uso em áudio e vídeo, cabos balanceados e não balanceados, conectores RCA, BNC, P2, P10, XLR, 
conectores para caixas acústicas; 5. Informática para Audiovisual: Noções de utilização de software de edição para 
produção audiovisual; gerenciamento de arquivos, backup e gravação nas diversas mídias digitais; 6. Noções de 
Eletroeletrônica: Conceito e medição de tensão, corrente, resistência e potência elétrica; teste de componentes e 
equipamentos: impedância, circuito aberto e curto-circuito; circuitos série e paralelo; queda de tensão em 
cabos/condutores de alimentação; funcionamento básico do transformador monofásico; proteção de equipamentos 
elétricos: isolação, fusíveis e disjuntores; bitolas de fios elétricos; aterramento elétrico da rede e de equipamentos de 
áudio, vídeo e dados. 
 
09. TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
1. Contabilidade Geral: Contas, partidas simples e partidas dobradas. Variações patrimoniais. Livros contábeis. Contas 
de receitas, despesas e custos. Contas de compensação. Equação patrimonial básica. Regime de caixa e de 
competência. Lançamentos e suas retificações. Tipos de entidades. Constituição do capital. Subscrição e integralização 
do capital. Distribuição de Dividendos, no caso de sociedades anônimas. Realização de capital com bens e direitos. 
Despesas de constituição. Compras e vendas. Apuração de resultado com mercadorias. Movimentação de estoques. 
Custo com pessoal, serviços de terceiros, prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões. 
Operações financeiras ativas e passivas. Lançamentos de encerramento e de destinação do resultado. Transações 



envolvendo ativos imobilizados. Balancete de verificação. Conciliações e retificações de saldos de contas. Provisões e 
deferimentos. Inventário de mercadorias e de materiais. Créditos de liquidação duvidosa. Avaliação e escrituração 
pelo custo de aquisição. Avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Empresas coligadas e 
controladas. Balanço Patrimonial. Apuração do resultado e Demonstração do Resultado do Exercício. Demonstração 
de Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. Demonstração do Valor Adicionado. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Consolidação das 
demonstrações contábeis. Mudanças Contábeis na Lei Societária advindas da Lei 11.638 de 2007 e da Lei 11.941 de 
2009. 2. Contabilidade de Custos: relacionamento da Contabilidade de Custos com a Contabilidade Financeira. 
Objetivo, importância e finalidade da Contabilidade de Custos. Conceito de custos, despesas, investimentos e gastos. 
Custos fixos e custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Objeto de custeio. Apuração do Custo dos Produtos, 
Mercadorias ou Serviços Vendidos. Custos com mão de obra direta e indireta. Alocação dos custos com mão de obra. 
Custos com Materiais Diretos e Indiretos. Alocação dos custos com matéria-prima, material secundário e material de 
embalagem. Métodos de controle de estoques de materiais. Custos indiretos de fabricação e critérios de rateio. 
Departamentalização. Centros de Custos. Custeio por absorção, Custeio Direto ou Variável. Análise de Custo, Volume, 
Lucro. Margem de Contribuição. Acumulação de custos por ordem de produção ou encomendas. Acumulação de 
custos por processo. Custo dos Produtos Acabados. Custos dos Produtos em Elaboração. 3. Normas Brasileiras de 
Contabilidade. Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Ajuste a Valor Presente, 
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, Ativo Intangível, Ativo Imobilizado, Estoque, Receitas, 
Operações de Arrendamento Mercantil, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Resoluções do CFC 
referentes às Normas Brasileiras de Contabilidade: Normas Técnicas, Normas Profissionais e respectivas 
Interpretações Técnicas. 
 
10. TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
1. Procedimentos de enfermagem: verificação de sinais vitais, oxigenoterapia e curativos. 2. Procedimentos de 
enfermagem: Administração de medicamentos. 3. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 4. Biossegurança no 
Centro de Material e Esterilização. 5. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 6. Responsabilidades do 
(a) Técnico (a) em Central de Esterilização. 7. Preparo e embalagem de produtos e instrumentos para a saúde. 8. 
Indicadores de qualidade para avaliação do trabalho em Central de Esterilização. 9. Biossegurança em Clínica 
Odontológica e Centro Cirúrgico. 10. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 
 
11. TÉCNICO DE LABORATÓRIO /BIOTÉRIO  
1. Princípios éticos, bem estar e legislação na experimentação animal [Conselho Nacional no Controle de 
Experimentação Animal (CONCEA)]; 2. Padrão sanitário, principais espécies e linhagens de animais de laboratório 
(uso, escolha da espécie adequada, características das espécies, origem, obtenção e manutenção de animais 
“knockout” e transgênicos, e aspectos relacionados); 3. Cuidados e manutenção de animais de laboratório (nutrição, 
hidratação, manipulação, reprodução, instalações, barreiras sanitárias e demais aspectos); 4.Noções básicas de 
comportamento de animais de laboratório; 5. Doenças infecciosas e parasitárias em animais de laboratório e seus 
efeitos nas pesquisas; 6. Anatomia interna e externa dos principais animais de laboratório; 7. Procedimentos para 
monitorização da saúde de animais de laboratório; 8. Biossegurança e gerenciamento de resíduos em biotérios; 9. 
Anestesia e analgesia em animais de laboratório; 10. Eutanásia de animais de laboratório; 11. Contenção de animais 
de laboratório; 12. Vias de administração em animais de laboratório; 13. Necropsiade animais de laboratório; 14. 
Sexagem de animais de laboratório; 15. Coleta de material biológico (sangue,urina, fezes, tecidos). 
 
12.  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ENFERMAGEM 
1 - Noções de anatomia e fisiologia. 2 - Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. 3 - Noções de organização da 
assistência e cuidados de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto, ao idoso e saúde mental. 4 - 
Cuidados de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e de 
doenças crônicas e degenerativas. 5 - Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros. 6 - Executar 
Técnicas de Enfermagem: tais como sinais vitais, sondagens, higienização, procedimentos e técnicas pré-hospitalares, 
administração de medicamentos, administração de dietas, coleta de material para exame, oxigenoterapia, 



nebulização, procedimento pós-morte, cuidados com traqueostomia, cuidados com drenagem torácicas e ostomias; 7 
- Cuidados de Enfermagem no tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas. 8 - Central de Material 
Esterelizado: Métodos e procedimentos específicos de Limpeza, desinfecção e esterilização; 9 - Enfermagem Médico-
cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis - defesa do organismo, conceito e tipo de 
imunidade, noções de vacinação, vacinas e rede de frio. 10 - Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-
degenerativos: respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, músculo-esquelético. 11 - Atuação de enfermagem 
em Centro Cirúrgico de Central de Material. 12 - Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de 
enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: prénatal, parto e puerpério e período neonatal. 13 - Programas 
Nacionais de Saúde: Imunização- PNI, Tuberculose, Hanseníase, DST`s e AIDS, Diabetes. 14 - Deontologia de 
Enfermagem: Lei do exercício profissional, Trabalho em equipe. 15 - Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único 
de Saúde – SUS, Políticas institucionais de Humanização da Assistência. 16 - Prontuário e Registro de enfermagem. 17 
- Resíduos de Saúde. 
 
13.  TÉCNICO DE LABORATÓRIO / FÍSICA  
1. Estudo dos Movimentos: conceito de movimento, espaço percorrido, trajetória, velocidade escalar, velocidade 
média, velocidade instantânea, aceleração média e instantânea, movimento retilíneo e uniforme, movimento 
retilíneo uniformemente variado, movimento de queda livre, lançamento de projéteis (movimento bidimensional). 2. 
As Leis de Newton: conceito de força, primeira Lei de Newton (Inércia), segunda Lei de Newton (Força, Massa e 
Aceleração), terceira Lei de Newton (Ação e Reação), forças de interação, força peso, plano inclinado, atrito. 3. 
Movimento Circular: movimento circular e uniforme, velocidade angular, frequência, período, aceleração centrípeta, 
força centrípeta. 4. Trabalho e Potência: trabalho de uma força constante, trabalho de uma força variável, potência, 
potência e velocidade. 5. Energia: energia cinética, energia potencial, energia mecânica, conservação de energia 
mecânica, trabalho de forças dissipativas, impulso, conservação da quantidade de movimento linear, colisões. 6. 
Estática: corpos rígidos, torque, equilíbrio de corpos rígidos, centro de gravidade, formas de equilíbrio. 7. Hidrostática: 
líquidos, densidade, pressão, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, peso aparente. 8. Oscilações: oscilador 
massa-mola, força restauradora, movimento harmônico simples, frequência e período de movimentos oscilantes, 
energia mecânica do oscilador massa-mola, movimento harmônico amortecido, movimento harmônico forçado, 
ressonância. 9. Ondas: 18 movimento ondulatório, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, formas de propagação, 
frentes de onda, pulso, reflexão, refração, ondas periódicas, princípio da superposição, interferência. 10. Efeitos 
térmicos: equilíbrio térmico, temperatura, dilatação térmica. 11. Comportamento térmico dos gases: Lei dos gases, 
teoria cinética dos gases. 12. Calor: energia em trânsito, mudança de fase, calor latente, transmissão de calor. 13. Leis 
da Termodinâmica: primeira Lei da Termodinâmica, aplicações da primeira Lei da Termodinâmica, segunda Lei da 
Termodinâmica, o ciclo de Carnot, entropia. 14. Eletrostática: carga elétrica, processos de eletrização, condutores, 
isolantes, lei de Coulomb, campo elétrico, linhas de força, fluxo de campo elétrico, Lei de Gauss, cargas elétricas em 
corpos extensos, potencial elétrico, diferença de potencial e trabalho num campo elétrico, superfícies quipotenciais, 
capacitores. 15. Eletrodinâmica: corrente elétrica, intensidade e sentido da corrente, resistência elétrica, Lei de Ohm, 
associação de resistores, circuitos elétricos de corrente contínua. 16. Instrumentos de medidas analógicos e/ou 
digitais: Paquímetros, Micrômetros, Relógio Comparador, Cronômetros, Multímetros, Capacímetros, Termômetros, 
Dinamômetros, Osciloscópios. 
 
14 .  TÉCNICO DE LABORATÓRIO / MICROSCOPIA  
1. Noções básicas da microscopia óptica confocal; 2. Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva e testes 
em equipamentos e acessórios para microscopia óptica confocal;  3. Operação de Microscópio Confocal;  4. Técnicas 
de preparação de amostra de materiais biológicos para microscopia confocal (Histoquímica, Imuno-histoquímica, 
Imunofluorescência); 5. Análise de imagens no confocal (colocalização, varredura, série temporal, imagem 
tridimensional);  6. Conservação e manuseio de reagentes químicos usados em laboratório; 7. Limpeza de material 
laboratorial; 8. Arquivo e descarte de material; 9. Biossegurança. 
 
15.  TÉCNICO DE LABORATÓRIO / QUÍMICA  
1. Conceitos básicos de Química: 1.1. Cálculos estequiométricos; 1.2. Classificação periódica; 1.3. Ligações químicas; 
1.4. Funções inorgânicas; 1.5. Soluções; 1.6. Cinética e equilíbrio químico; 1.7. Ácidos e bases; 1.8. Eletroquímica; 1.9. 



Funções orgânicas; 1.10. Principais reações orgânicas; 1.11. Nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos; 
1.12. Análise volumétrica. 2.0. Técnicas de laboratório químico: 2.1. Normas de higiene e segurança de laboratório; 
2.2. Noções básicas de primeiros socorros; 2.3. Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva; 2.4. 
Identificação de materiais e equipamentos; 2.5. Estocagem, manuseio e descarte de substâncias químicas; 2.6. 
Incompatibilidade entre substâncias químicas; 2.7. Noções básicas de tratamento e de resíduos; 2.8. Manuseio e 
limpeza de vidraria de laboratório; 2.9. Procedimentos básicos operacionais em laboratório químico; 2.10. Técnicas de 
pesagem; 2.11. Técnicas de separação e identificação: destilação simples e fracionada, filtração simples e a vácuo, 
recristalização, partição líquido-líquido, evaporação, cromatografia, ponto de fusão; 2.12. Preparo e padronização de 
soluções; 2.13. Titulação; 2.14. Manutenção e uso de instrumentos: balanças, medidor de pH, condutivímetro, 
aparelho de ponto de fusão, estufas, muflas, placas e mantas aquecedoras, agitador magnético, rota-evaporador, 
viscosímetro; 2.15. Tratamento do erro experimental, controle de qualidade, algarismos significativos, média, desvio 
padrão, limite de confiança, curvas de calibração. 
 
16.  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
1. Legislação Geral: Definição das atividades do Técnico de Segurança do Trabalho; A Profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho; 2. Legislação Específica – Orientações Normativas: Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes; Equipamentos de Proteção Individual; Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade; Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas; 
Ergonomia; Líquidos Combustíveis e Inflamáveis; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Resíduos 
Industriais; 3. Concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e Gratificação por Raios-X; Concessão do 
Adicional de Irradiação Ionizante ou substâncias radioativas. 4. Segurança e Saúde do Trabalho: Conceitos (técnico e 
legal) em: Acidente de trabalho e doença ocupacional; Doenças profissionais e do trabalho. Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT); Cadastro, custos e estatísticas de acidentes. Riscos e causas de acidentes; Prevenção de acidentes 
de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; investigação e análise de acidentes; inspeção de segurança; técnicas de 
análise de risco; especificação de sistemas e equipamentos de segurança; gestão de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde; Riscos ambientais. Avaliação e controle de agentes ambientais. 5. Ergonomia: Princípios da ergonomia. A 
aplicabilidade da ergonomia. Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima etc. Espaços de trabalho. Sistemas 
de controle. Atividades musculares. Ginástica laboral. Ergonomia e prevenção de acidentes. Transporte, 
armazenamento, movimentação e manuseio de materiais. 6. Tecnologia e prevenção no combate a sinistro: 
Propriedade físico-química do fogo. O incêndio e suas causas. Classes de incêndio. Métodos de extinção. Agentes e 
aparelhos extintores. Extintores de incêndio. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. 
Planos de emergência e auxílio mútuo. 6. Higiene do Trabalho: Toxicologia. Agentes causadores de doenças: Físicos, 
Biológicos, Químicos. 7. Primeiros Socorros.  

Redenção, 10 de junho de 2019. 

 


