
 
 

ANEXO I  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Texto e textualidade: conceito de texto; fatores 
pragmáticos sociocumunicativos (intencionalidade, situacionalidade, informatividade 
e intertextualidade), semânticos (coerência) e formais (coesão). Fatores de 
coerência: conhecimento linguístico, inferência; coesão por anaforismo e 
cataforismo; coesão por encadeamento de segmentos textuais: 
conectores/operadores discursivos. Interpretação de texto. Tipos e gêneros textuais. 
Níveis de linguagem. Ortografia (de acordo com a reforma): escrita correta das 
palavras. Acentuação gráfica. Léxico: o sentido das palavras (denotação e 
conotação). Sinonímia e paronímia. Relações sintáticas: concordância, regência e 
colocação. Figuras e vícios de linguagem. Pontuação. Redação técnica. 

 
COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - EXCETO PARA O CARGO 

DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de Hardware, Software e 
Peopleware. Dispositivos de Hardware: Entrada, Saída e Armazenamento. 
Operação dos Sistemas Operacionais: Microsoft Windows XP e LINUX. Microsoft 
Office 2003 em português do Brasil: Word, Excel e Powerpoint. OpenOffice.org 2.4 
em português do Brasil: Writer e Calc. Intranet. Internet: Navegação, Transferência 
de arquivos, Correio eletrônico, Sítios de busca e Segurança na Internet. 
Navegadores: Internet Explorer 6.0 e Mozilla Firefox 2.0. Vírus e Antivírus. 
Certificação digital: conceitos e legislação. 

 

COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Texto e textualidade: interpretação de texto; coerência; 
fatores de coerência: conhecimento linguístico, inferência, intertextualidade; coesão: 
por termos anafóricos e por conectores/ operadores discursivos. Tipos e gêneros 
textuais. Ortografia (de acordo com a reforma): escrita correta das palavras. 
Acentuação gráfica. Léxico: sinonímia e paronímia. Relações sintáticas: 
concordância, regência e colocação. Pontuação. Redação técnica. 

 
 

COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - EXCETO PARA O CARGO 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de Hardware, Software e 
Peopleware. Dispositivos de Hardware: Entrada, Saída e Armazenamento. 
Operação dos Sistemas Operacionais: Microsoft Windows XP e LINUX. Microsoft 
Office 2003 em português do Brasil: Word e Excel. OpenOffice.org 2.4 em português 
do Brasil: Writer e Calc. Intranet. Internet: Navegação, Transferência de arquivos, 



Correio eletrônico, Sítios de busca e Segurança na Internet. Navegadores: Internet 
Explorer 6.0 e Mozilla Firefox 2.0.  
 
SOMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
MATEMÁTICA: Raciocínio lógico; Sistemas de numeração; Operações aritméticas 
em diversas bases; Conjuntos numéricos: operações fundamentais, radiciação, 
potenciação, proporção, percentagem, juros simples, juros compostos e  descontos 
simples. Função: polinomial do primeiro, polinomial do segundo grau, função 
modular, exponencial e logarítmica.  Sistema métrico decimal: unidades de 
comprimento, unidades de  área,  áreas planas, unidades de volume e de 
capacidade, volumes dos principais sólidos geométricos.  
 
CARGO: ADMINISTRADOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria Geral da Administração: principais 
correntes, idéias e principais críticas. Administração: história e teorias 
contemporâneas. Administração moderna: principais desafios. Funções da 
administração e processo administrativo. Gestão de Pessoas: conceito, evolução 
histórica no Brasil, desafios e o profissional de Gestão de Pessoas. Planejamento de 
recursos humanos. Processos da Gestão de Pessoas: recrutamento, seleção, 
treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de desempenho, remuneração 
e recompensas, higiene, segurança e saúde no trabalho. Teorias de motivação, 
teorias de liderança e comunicação. Negociação. Administração Mercadológica: 
conceitos básicos. O ambiente de marketing. Pesquisa de mercado. Segmentação 
de mercado e posicionamento. Estratégias do produto. Marketing de serviços. 
Estratégias de distribuição. Gestão do relacionamento com o cliente. Comunicação 
em marketing. Responsabilidade social. O&M: conceito. Processos organizacionais: 
organização, níveis administrativos, departamentalização, descentralização, 
estruturas organizacionais. Análise administrativa. Gráficos de organização, de fluxo 
e de processos. Layout.  Análise da distribuição do trabalho. Manuais da 
organização. Administração da Produção e Operações: evolução histórica da 
administração da produção, objetivos e avaliação da produtividade. Localização de 
empresas.  O produto. Estudo de tempos e métodos. Layout de empresas 
industriais.  Técnicas japonesas. Qualidade. Administração de Materiais: conceito 
e importância. Armazenamento de materiais. Análise e previsão de estoque. 
Controle de estoques. Custo. Lote econômico. Estoque de segurança. Sistema ABC. 
Administração de compras. Distribuição e transporte. Gestão do Conhecimento: 
conceito. Complexidade do conhecimento. Formatos e fontes de conhecimento. 
Informação e conhecimento no contexto organizacional. Conhecimento tácito e 
explícito. Teorias e princípios da gestão do conhecimento. Administração 
Financeira: a função financeira na empresa. Principais áreas de decisões em 
administração financeira. Atribuições do administrador financeiro de uma empresa. 
Estrutura organizacional típica da função financeira. Definição e objetivos da função 
financeira. Avaliação de alternativas de investimento. Fluxos de caixa. Métodos de 
avaliação. Risco e incerteza na avaliação das alternativas de investimento. Estrutura 
financeira de uma empresa. Conceito de risco econômico e risco financeiro. 
Princípios de alavancagem financeira. Fatores que influenciam a composição da 
estrutura financeira de uma empresa. Administração de Sistemas de Informação: 
conceito. Organizações como máquinas. O sucesso do uso da tecnologia da 
informação pelo usuário final. Organizações como organismos. O sistema de 
informação e o indivíduo. Organizações virtuais. Tele-trabalho. Organizações como 
cérebros. Sistemas Integrados de Gestão. O papel da Internet na empresa. Intranet. 
Sistemas de informação entre organizações. Comércio eletrônico. Organizações 



como culturas. Implicações culturais da tecnologia da informação. Implicações 
sociais da tecnologia da informação. Sistema de informação e mudança 
organizacional. A Administração frente às novas tendências: administração por 
competência, gestão ambiental, responsabilidade social, organização de 
aprendizagem, terceiro setor, governança corporativa. Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da União (Lei 8.112, de 1990). 
 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARQUITETURA DE COMPUTADORES: 
Máquina multinível – Evolução dos computadores – Arquiteturas CISC – Arquiteturas 
RISC – Assembly. BANCO DE DADOS: Linguagens de bancos de dados, 
gerenciadores, administradores e usuários de banco de dados. Modelos clássicos. 
Modelo relacional. Processamento de consultas. Recuperação de paradas e falhas. 
Modelagem e projeto de banco de dados. Controle de concorrência em Banco de 
Dados. Banco de Dados Cliente-Servidor. Banco de Dados distribuídos. Segurança 
e integridade. ENGENHARIA DE SOFTWARE: Ciclo de Vida de um software. UML 
– Conceitos, diagramas e modelagem. Mapeamento UML para linguagem Orientada 
a Objetos. REDES DE COMPUTADORES: Padrão TCP-IP: conceitos e camadas – 
Características e Protocolos. Internet – DHCP, DNS, e-mail, FTP e outros serviços. 
SISTEMAS OPERACIONAIS: Gerenciamento de Processos – conceito, 
escalonamento e deadlocks. Gerenciamento de Memória – organização de memória, 
memória virtual e sistema de arquivos. Sistema Linux – Configurações e Operação. 
PROGRAMAÇÃO: Paradigmas de programação. Linguagens Orientadas a Objetos 
– Conceitos e estruturas. Linguagem Delphi – Características e programação. 
Linguagem Java – Características, tecnologias, estruturas de dados na linguagem 
Java, tecnologias de acesso a Bancos de Dados, programação voltada para a 
Internet. Linguagem Ruby on rails – Conceitos e estruturas. 
 
CARGO: ESTATÍSTICO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatística Descritiva. Tipos de Variáveis. 
População e amostra. Medidas de Posição: Média aritmética simples e ponderada, 
moda, mediana (dados agrupados e não agrupados). Medidas de dispersão: Desvio 
médio,variância,desvio padrão e coeficiente de variação. Pesquisa por Amostragem. 
Técnicas de amostragem. Números Índices. Séries Estatísticas. Distribuição de 
freqüência.  Probabilidade: Evento aleatório. Espaço amostral. Probabilidade 
Condicional.  Eventos Independentes. Eventos Complementares. Eventos 
mutuamente exclusivos. Cálculos de probabilidades. Funções de Densidade e 
Probabilidade. Variáveis Aleatórias discretas e contínuas. Função de uma Variável 
Aleatória. Distribuições binomiais e normais. Inferência Estatística: Testes de 
hipótese e intervalos de confiança. Correlação e Regressão. Derivadas. Funções 
continuas. Variáveis aleatórias: Variáveis aleatórias e funções de distribuição, 
tipos de variáveis aleatórias, a distribuição de uma variável aleatória,vetores 
aleatórios.  Esperança Matemática: Propriedades, Esperança de funções de 
variáveis aleatórias,Momentos,Esperanças de funções de variáveis 
aleatórias,teoremas de convergência. Limites. Integral. Seqüências e Limite de 
seqüências. 
 
CARGO: FIGURINISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DESIGN E CRIAÇÃO: Pesquisa de tendências 
e mercado; princípios e fundamentos do design; criação de moda e figurino para 
artes cênicas e televisão. VESTÚARIO: História do vestuário e da moda; evolução 
das técnicas de produção. TECNOLOGIA TÊXTIL: Fibras têxteis; fiação; métodos 



de produção; beneficiamento dos artigos têxteis. DESENHO DE MODA: 
Coordenação do desenho de moda; construção e desenvolvimento da figura de 
moda; tecnologias aplicadas ao desenho de moda. MODELAGEM: Conceitos; 
técnicas e equipamentos. COSTURA E ACABAMENTO: Tipos de costura; 
máquinas e acessórios. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: 
Conceitos; Sistemas de produção e layout; cálculo de recursos. 
 
 
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: História da Educação no Brasil. Estrutura da 
Educação Brasileira: Níveis, Responsabilidades, Princípios. Constituição Federal 
de 1988: Capítulo III - Artigos de 205 a 214. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96. Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei 
Nº 10.172/ 01. Diretrizes Curriculares Nacionais. Ensino Superior no Brasil: 
Paradigmas educacionais x Práticas Pedagógicas.  Planejamento Educacional: 
Projeto Político Pedagógico, Planejamento de Ensino.   Avaliação na Educação: 
Avaliação do Processo Educacional, Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES).  Educação à Distância (EAD): Importância, Princípios, 
Estrutura e Funcionamento.  Supervisão Educacional: Concepções e Práticas. 
 
 
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos em administração: 
características básicas das organizações, natureza, finalidade, evolução, níveis e 
departamentalização. Processo administrativo: planejamento, organização, direção e 
controle. Principais teorias e autores: administração científica, teoria clássica e 
relações humanas. Organização formal e informal. Conhecimentos básicos em 
Gestão de Pessoas. Conhecimentos básicos em Administração de Materiais: 
compras, vendas e estoque. A comunicação administrativa: emissor, codificador, 
mensagem, canal, receptor e decodificador. Técnicas de redação de documentos 
oficiais. Os mandamentos da boa comunicação. Relações Humanas no trabalho. 
O&M: organização do trabalho e rotinas. Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da União (Lei 8.112, de 1990). 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Redes.  Noções básicas de redes. Protocolos 
TCP/IP e OSPF. Configuração de roteadores e switches. Funcionamento básico dos 
equipamentos de rede. Endereçamento IP. Máscaras e sub-redes. Noções de 
monitoramento e gestão de tráfego em redes. Internet. Noções básicas de padrões 
Internet. Operação dos serviços DHCP, WINS, DNS, FTP. Servidores WEB e VPN. 
Operações em ambiente Windows e Linux para servidores e serviços Internet. 
Operação de servidores proxy. Correio eletrônico e gateways. Navegação na rede. 
Sites de busca. Noções de segurança na Internet. Spams, boatos e tentativas de 
ataques pela Internet. Sites seguros. Sistemas operacionais.  Administração de 
ambientes Windows 2000/2003 Server e Linux. Operação de Active Directory. 
Noções básicas de conectividade a Bancos de Dados. Softwares aplicativos e 
plataformas operacionais (sistemas operacionais, antivírus, diretórios, servidores de 
arquivos, sistemas de impressão, distribuição de programas em redes locais. 
Programação para WEB. Projeto de programação visual para sites e sistemas 
WEB. Conceitos básicos das linguagens HTML, Java Script e PHP. Planejamento e 



estrutura. Produção de páginas. Manutenção e atualização. Arquitetura de 
computadores. Conhecimentos fundamentais sobre o processamento de dados. 
Organização e arquitetura de computadores. Memória virtual. Memória cache. 
Características físicas dos principais periféricos e dispositivos. Barramentos 
síncronos e assíncronos. Compilação e interpretação de programas. Linguagens de 
programação. Paradigmas de linguagens de programação. Tipos de dados. 
Equivalência de tipos Regras de escopos estático e dinâmico. Conceitos de 
programação estruturada.. Subprogramas. .Passagem de parâmetros. Tipos 
abstratos de dados. Programação orientada a objetos. Banco de dados. Conceitos 
básicos. Abordagem relacional. Propriedades do modelo relacional. Modelagem 
Entidade-relacionamento. Transformação do modelo conceitual para o relacional. 
Bancos de Dados Orientado a Objetos. Bancos de Dados distribuídos. A linguagem 
SQL. Banco de Dados SQL e Oracle. Visões. Normalização. Integridade. 
Concorrência. Controle de acesso. Ferramentas de Banco de Dados. 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: REGRAS DE SEGURANÇA DE LABORATÓRIO. 
MATERIAIS DE LABORATÓRIO: identificação de vidraria, equipamentos e demais 
utensílios. Normas para conservação de equipamentos, lavagem e esterilização de 
vidraria. Limpeza e higiene do laboratório. MICROSCOPIA: uso da lupa. Uso do 
microscópio óptico composto. Sistema óptico e sistema mecânico. Mecanismo de 
formação da imagem. Regras para obtenção de uma boa focalização. Cuidados com 
o aparelho. Limpeza e conservação. CITOQUÍMICA: Métodos e preparação de 
lâminas para microscopia: preparação supravital (com célula viva). Preparação com 
célula fixada e preparação em corte histológico. Princípio de reação corante-
substrato. Tipos de corantes usuais. Corantes ácidos, corantes básicos e suas 
finalidades. Coloração indicada para DNA, cromossomos, núcleo e citoplasma. 
Técnica de esmagamento. Técnica de esfregaço (sêmen e sangue) técnica de 
cultura de linfócitos. USO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NO 
LABORATÓRIO: centrifugação de materiais, esterilização de substâncias. Uso do 
PHmentro. Pesagem de substâncias sólidas em balança comum e analítica. 
Obtenção de água destilada e desionizada. Conservação de materiais em geladeira 
e freezer. Uso do banho-maria e de estufa de cultura. PREPARAÇÃO DE 
SOLUÇÕES E REAGENTES: princípios fundamentais para o preparo de soluções e 
reagentes. Conceito de PH. Solução tampão. Preparo de corantes. ZOOLOGIA: 
Coleta de animais. Conservação de animais. Dissecação e taxidermia de animais. 
BOTÂNICA: Coleta. Secagem. Armazenamento e montagem de plantas (exsicata). 
Manejo de herbário. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔELETRÔNICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Resistores: Código de cores. Associação em 
série. Associação em paralelo. Lei de Ohm. As Leis de Kirchoff: Lei das tensões 
numa malha fechada. Lei dos nós.  Análise de circuitos resistivos alimentados 
por fontes de tensão contínuas: O teorema de Thevenin. O circuito equivalente de 
Norton. Capacitores: Código de cores. Associação em série. Associação em 
paralelo. Materiais semicondutores: Conceito. Tipos mais utilizados. 
Recombinação e tempo de vida. Fluxos de elétrons e fluxos de lacunas. Dopagem. 
Diodo: O diodo não-polarizado. O diodo polarizado reversamente. O diodo 
polarizado diretamente. A barreira de potencial.  A camada de depleção. As curvas 
do diodo. Circuitos com diodos. Retificadores. O diodo Zener: Características 
elétricas. Curva tensão x corrente. Circuitos com diodo Zener. Circuitos retificadores 



de meia onda e onda completa. Circuitos retificadores com filtro capacitivo. Circuitos 
ceifadores. Circuitos multiplicadores de tensão. Transistores bipolares de tensão: 
Estrutura física. Tipos: NPN e PNP. Tipos de polarização do transistor. Configuração 
base-comum. Configuração emissor-comum.  Configuração coletor-comum. O 
transistor operando como chave. O transistor operando como amplificador. 
Configurações compostas: Configuração em cascata. Configuração Darlington. 
Análise de circuitos com pequenos sinais: configurações básicas. Modelos para 
análise em pequenos sinais: Modelo T. Modelo π. Transistores de Efeito de 
Campo: Construção e Características. Tipos de polarização. Circuitos com JFET.  
CMOS. VMOS. Análise de resposta em freqüência: Ganho: conceito.  Decibel: 
conceito. Curvas de Bode. Resposta em baixa e alta freqüência.  Efeito da 
capacitância Miller. Amplificadores Operacionais: Operação diferencial em base-
comum. Amplificadores operacionais básicos.  Parâmetros de especificação. 
Parâmetros de freqüência. Aplicações: Multiplicador de ganho constante. Somador 
de tensões. Buffer de tensão.  Filtros ativos. Amplificadores de potência: 
Definições e tipos de amplificadores. Amplificador classe A com realimentação série.  
Ampllificador classe A com acoplamento a transformador. Operação do amplificador 
classe B. Circuitos amplificadores classe B. Circuitos integrados (CIs) lineares 
digitais: CIS com funções lógicas: E, OU, NÃO E. Operação de um CI  comparador. 
Conversor analógico-digital. Oscilador controlado por tensão. Fontes reguladas de 
Tensão. Instrumentos de medida: Osciloscópios: Tipos: analógico e digital. Idéia 
estrutural básica.  Características. Aplicações. Multímetros: Tipos: analógico e 
digital. Ohmímetro. Voltímetro. Características. Aplicações. Frequencimetro.  
Analisadores de espectro de freqüência: Idéia estrutural básica.  Características. 
Aplicações.  
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Eletricidade Básica - Conceitos básicos sobre 
eletricidade; Unidades de medidas; Sistema Internacional de Unidades; Lei de Ohm, 
leis de Kirchhoff. Eletromagnetismo - Materiais magnéticos. Propriedades 
magnéticas dos corpos. Lei de Coulomb. Força e trabalho eletromagnético. Lei de 
Lenz. Indução eletromagnética. Campo magnético de condutor.  Geradores. 
Indutores. Análise de circuitos elétricos: teoremas básicos de circuitos; divisores de 
tensão e corrente; Leis de Thevenin e Norton; superposição; circuitos equivalentes; 
Análise de circuitos monofásicos e trifásicos. Associação de resistores, indutores e 
capacitores; Potência elétrica; Correção de fator de potência. Medidas elétricas - 
Equipamentos elétricos de medição:Uso de multímetro; Alicate amperímetro; 
Wattímetro; Materiais elétricos; Máquinas elétricas- Transformadores de potência 
(princípio de funcionamento e ensaios);Motores Elétricos (princípio de 
funcionamento, tipos de ligação, proteção, partida de motores, chaves automáticas, 
inversores de freqüência e Soft starter); Equipamentos Elétricos; Sistemas trifásicos; 
Instalações elétricas industriais de alta e baixa tensão; Comandos elétricos- 
Interpretação de esquemas para comando e controle funcionais; Esquemas 
funcionais básicos e função de componentes; Interruptores, chaves de 
comutação,contatores, relés, fusíveis; Comandos de motores; Sensores.; Proteção 
de sistemas elétricos; Aterramento; Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas; Luminotécnica; Noções de eletrônica analógica- Diodos 
semicondutores; Circuitos com diodos; Diodos especiais; Transistor bipolar e 
Transistor de efeito de campo; Noções de eletrônica digital. Eletrônica de Potência - 
Dispositivos tiristores (SCR, TRIAC e DIAC): princípio de funcionamento e 
aplicações básicas. Conversores CA-CC e CC-CA; Segurança em instalações e 
serviços em eletricidade: Norma Regulamentadora NR10. 
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