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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - Todos os cargos dos níveis D e E  

 
 LÍNGUA PORTUGUESA (exceto para Revisor de Texto) 

1. Conteúdo do texto: compreensão e interpretação; 2. Recursos que estabelecem 
a coesão no texto; 3. Relações semântico-discursivas (causa, condição, 
concessão, conclusão, explicação, inclusão, exclusão, oposição, etc.) entre idéias 
no texto e os recursos lingüísticos usados em função dessas relações; 4. Níveis de 
linguagem (emprego adequado de itens lexicais, considerando os diferentes níveis 
de linguagem; sintaxe de regência nominal e verbal, de concordância nominal e 
verbal, de colocação pronominal, segundo a norma culta); 5. Linguagem denotativa 
e conotativa; 6. Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, 
ambigüidade; 7. Ordem das palavras nas orações: mudança de sentido 
ocasionada pela inversão; ordem das orações no enunciado: efeito de sentido 
(realce) ocasionado pela inversão; 8. Discurso direto e indireto; 9. Escrita do texto: 
ortografia, acentuação gráfica, assinalamento da crase, pontuação.  
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1. Informática em Geral: conceitos; 2. Conceitos de Hardware e Software; 3. 
Conceitos e formas de utilização de sistema Operacional (Windows XP); 4. 
Utilização de Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad); 5. 
Conceitos básicos, configuração e utilização de: Processador de Textos Microsoft 
Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 
2000); 6. Recursos básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0); 7. 
Configuração de Impressoras; 8. Noções básicas de Internet e Intranet; 9. 
Conceitos e utilização de ferramentas e aplicativos de navegação na Internet, de 
correio eletrônico, de grupos de discussão, e de pesquisa; 10. Conceitos básicos 
de Segurança da Informação: backup; vírus; antivírus.  
 
LEGISLAÇÃO 
1. Regime Jurídico Único dos Servidores (Lei 8.112/1990).  
2. Processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999).  
3. Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativo em Educação (Lei 
11.091/2005). 
4. Lei n.º 8.429/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade 
administrativa. 
5. Código de ética dos servidores (Decreto nº 1.171/1994).  
6. Licitações e contratos administrativos (Lei 8666/1993).  
7. Lei de criação da UFOPA (Lei 12.085/2009) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargos de nível D 
 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
1. Noções em Administração: 1.1 Organizações, Eficiência e Eficácia; 1.2 O 
processo administrativo: planejamento, organização, influência, controle; 1.3 
Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas; 1.4 Organização: 
fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais, tendências e práticas 
organizacionais; 1.5 Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, 
motivação, grupos, equipes e cultura organizacional; 1.6 Controle: princípios da 
administração da produção e do controle; 1.7 Métodos e sistemas administrativos: 
sistemas de informações gerenciais, processo decisório, responsabilidade e 
autoridade, comunicação empresarial, métodos de trabalho, representações 
gráficas, formulários, manuais; 1.8 Administração pública gerencial, reforma da 
gestão pública.  
2. Administração pública: princípios básicos. 2. Poderes administrativos: poder 
hierárquico e poder disciplinar. 3. Serviços Públicos: conceito e princípios. 4. Ato 
administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e vinculação. 2.:2.2 Contratos Administrativos: 
2.2.1. Execução do contrato administrativo; 2.2.2. Inexecução, revisão e rescisão 
do contrato; 2.2.3. Principais contratos administrativos; 2.3 Servidores públicos: 
2.3.1. Deveres e direitos dos servidores; 2.3.2. Responsabilidade dos servidores.  
3. Redação Oficial: 3.1 Modalidades de textos técnicos; 3.2 Correspondência e 
atos oficiais: conceito e princípios de redação oficial; fechos para comunicação; 
modelos oficiais – normas gerais; 3.3 Emprego dos pronomes e das formas de 
tratamento, abreviaturas, siglas e símbolos; 3.4 Protocolo; 3.5 Arquivo Corrente; 
3.6 Espécies Documentais; 3.7 Correspondências, classificação e caracterização; 
3.8 Natureza dos Assuntos dos Documentos; 3.9 Métodos de Arquivamento. 
 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA: GEOLOGIA 
Geologia Geral: Dinâmica interna da Terra; Dinâmica externa da Terra. 
Mineralogia: importância econômica dos minerais e elementos químicos; 
Cristalografia; Propriedades físicas e químicas dos minerais; Classes 
mineralógicas; Mineralogia descritiva. Petrografia: constituição da crosta terrestre; 
Características físicas e químicas das rochas; Principais classes de rochas - 
rochas ígneas vulcânicas e plutônicas, sedimentos e rochas sedimentares, rochas 
metamórficas; Reconhecimento macroscópico das rochas. Estratigrafia e Geologia 
do Brasil: leis da estratigrafia; Unidades litoestratigráficas e cronoestatigráficas; 
Fósseis; Datações geocronológicas; Visão geral da estratigrafia do Brasil; 
Províncias estruturais brasileiras; Bacias sedimentares brasileiras continentais e da 
margem continental. Geologia Estrutural: estruturas primárias e tectônicas; 
Dobras; Falhas e fraturas; Foliações e lineações; Principais rochas deformadas. 
Geologia de Campo: manuseio e coleta de dados com bússola; Uso da caderneta 
de campo. Sondagem: noções básicas de perfuração, recuperação de amostras e 
operações gerais de sondagem. Fotointerpretação: noções de fotointerpretação e 
interpretação de imagens; Orientação no campo através de fotografias aéreas; 
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Visão estereoscópica; Padrões e elementos de fotointerpretação, relevo, padrões 
de drenagem. Geoprocessamento: noções de informática e sistemas de 
informações georreferenciadas; noções e utilização de softwares do Sistema de 
Informações Geográficas em ambiente Windows; noções de sensoreamento 
remoto e potencial interpretativo das imagens; Transferência dedados das imagens 
e fotos para bases em escalas distintas. Recursos minerais: classificação; Tipos 
genéticos; Classificação utilitária; Minerais metálicos e não-metálicos; Rochas 
ornamentais; Fertilizantes e corretivos; Argilas e materiais de construção; Outros 
materiais geológicos de uso industrial. Geoquímica: princípios básicos de 
exploração geoquímica; Classificação geoquímica dos elementos; Anomalias 
geoquímicas. Geofísica: princípios básicos de geofísica; Principais procedimentos 
geofísicos. Estatística: noções básicas de estatística; Tratamento estatístico 
(amostragem, populações, médias, mediana, desvio padrão); manipulação e 
tratamento dos dados geoquímicos (estimadores da população); Histogramas e 
correlações. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA: MINERAÇÃO 
1 Geologia geral. 2 Mineralogia. 3 Cartografia geológica. 4 Legislação mineral. 5 
Métodosde prospecção. 6 Métodos de sondagem. 7 Recursos minerais e avaliação 
de depósitos minerais. 8 Aplicações de sensoriamento remoto. 9 Mecânica das 
rochas. 10 Petrografia. 11 Desenvolvimento mineiro. 12 Desmonte de rochas. 13 
Métodos de explotação. 14 Planejamento de mina. 15 Equipamentos de lavra. 16 
Uso de SIG's na mineração. 17 Noções de tratamento de minérios. 18 Preparação 
de minérios. 19 Operações auxiliares. 20 Métodos de concentração. 21 
Caracterização tecnológica de minérios. 22 Mineração e meio ambiente. 23 
Segurança e higiene no trabalho. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA: HIDROLOGIA 
Conhecimento do Ciclo Hidrológico: suas fases e como se processa na natureza. 
Conceito de Bacia Hidrográfica. Divisão e Controle (Rede Hidrométrica). 
Escoamento em rios e canais: Conhecimentos básicos do Escoamento Reynolds, 
Froude, coef. Manning)). Medição de vazão: conhecer alguns métodos, saber 
como se realiza uma medição com molinete e saber calculá-la. Conceito de Curva-
chave. Dados Hidrológicos: noçõesde Coleta e Armazenamento, Análise e 
Consistência. Equipamentos de medição (ex.: pluviógrafos, linígrafos). Topografia 
Básica: noções de nivelamento e coordenadas, Transporte de cotas, triangulação. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA: AGROINDÚSTRIA 
Fundamentos teóricos e práticos de elaboração de produtos e subprodutos do 
pescado para fins de beneficiamento e comercialização. Controle de qualidade do 
pescado para o processamento. Beneficiamento do pescado - recepção, lavagem, 
classificação e processamento, técnicas de abate, congelamento, 
descongelamento, descamação, evisceração, filetagem e postagem do pescado. 
Métodos de conservação do pescado. Limpeza e sanitização na indústria de 
pescado. Gestão da unidade de beneficiamento, controlando estoques de insumos 
e produtos. 
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TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA: QUÍMICA 
1. Manuseio e manutenção de vidrarias e equipamentos de laboratório; 2. 
Manipulação e uso de reagentes (ácidos, bases, sais, óxidos, solventes, 
compostos orgânicos e inorgânicos); 3.Técnicas de coletas e amostragem 
(diversas matrizes); 4. Noções de segurança em laboratórios (uso de EPI e EPC); 
5. Normas de biossegurança em laboratório e controle ambiental do meio 
ambiente; 6. Preparo de soluções e solventes; 7. Tratamento estatístico dos dados 
analíticos e interpretações dos erros de análise; 8. Noções de Análise Clássicas e 
Instrumentais; 9. Noções de operação de instrumentos científicos (potenciômetro, 
absorciômetro (UV-Vis e absorção atômica), Fotômetro de chama, cromatógrafo); 
10. Normativas de Controle de Qualidade em Laboratório (NBR). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargos de Nível E 
 
ARQUIVISTA  
Conceitos de Arquivologia: teorias e princípios; 2. Gerenciamento da informação e 
gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais: diagnóstico, 
protocolos, arquivos correntes e intermediários, avaliação de documentos; 3. 
Tipologias documentais e suportes físicos; Arquivos permanentes: princípios, 
arranjo, descrição; Instrumentos de pesquisas em arquivos permanentes; 4. 
Políticas públicas dos arquivos permanentes: ações culturais e educativas; 5. 
Normas nacionais, regionais e internacionais de descrição arquivística; 6. 
Legislação arquivística; 7. Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, 
planejamento e técnicas; 8. Automação aplicada aos arquivos: políticas, 
planejamento e técnicas; 9. Preservação, conservação e restauração de 
documentos arquivísticas: políticas, planejamento e técnicas; 10. Políticas de 
segurança de arquivos. 
 
AUDITOR 

Conceitos de Auditoria. Formas e tipos de Auditoria. Auditoria nas Organizações. 
Normas Técnicas e Profissionais. Planejamento de Auditoria. Programa de 
Auditoria. Estrutura e Controle da Administração Pública: Controle Interno e 
Externo. Auditoria no Sistema de Controles Internos. Metodologia COSO ERM. 
Amostragem de Auditoria. Risco de Auditoria. Relevância de Auditoria. 
Procedimentos e Técnicas de Auditoria. Achados e Evidências de Auditoria. 
Papéis de trabalho. Auditoria de Demonstrações Contábeis Públicas. Relatório de 
Auditoria. Certificado de Auditoria. Contabilidade Pública.Orçamento Público. 
Constituição Federal de 1988. Lei Federal n.° 4.320/64. Decreto Lei n.° 200/1967. 
Lei Federal n.° 8.666/1993. Lei Federal n.° 10.520/2002. Lei Complementar n.° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 
CONTADOR 
1. Contabilidade Pública: Conceito e legislação; Exercício financeiro: definição e 
duração; Regimes financeiro e contábil de caixa, de competência e misto; 
Resíduos ativos e passivos; Operações orçamentárias: receitas e despesas 
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efetivas de mutações; Operações extra-orçamentárias: receitas e despesas extra-
orçamentárias; Variações patrimoniais ativas e passivas independentes da 
execução orçamentária; Patrimônio: conceito, aspectos qualitativo e quantitativo, 
patrimoniais financeiros e permanentes, avaliação dos componentes patrimoniais, 
inventário na administração pública; Tomadas de Contas Públicas: Procedimentos. 
Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI: O Programa, suas 
finalidades e órgãos obrigatoriamente envolvidos. Lei das Licitações, tipos: 
licitações, tomadas de preço e carta convite. Leilões Eletrônicos; Escrituração: 
sistemas de contas (Aspectos gerais da Lei n.º 4.320/64 e da Lei Complementar nº 
101/2000); planos de contas, escrituração dos sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação; Controle de bens e valores de terceiros, valores 
nominais emitidos, empenhos, riscos e garantias; Encerramento do exercício: 
apuração dos resultados orçamentário, financeiro e patrimonial; levantamento dos 
balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, e da demonstração das variações 
patrimoniais. Dívida Ativa: Contabilização; Auditoria no setor público: princípios, 
normas técnicas, procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de 
trabalhos: relatórios e pareceres. Perícia Contábil e sua importância na gestão 
Pública; 2. Orçamento Público: Princípios orçamentários: anual idade, unidade, 
universidade, exclusividade, não afetação da receita e do orçamento bruto; 
Orçamento-programa; Proposta orçamentária: elaboração, discussão, votação e 
aprovação; Regimes orçamentários: competência de exercício e de caixa; 
Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias; Despesa 
orçamentária: classificação institucional, econômica e funcional e programática; 
Fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento; Despesas de exercícios 
anteriores; Restos a pagar; Suprimento de fundos; Créditos adicionais: espécies e 
recursos para a sua cobertura; Controles interno e externo; Aspectos gerais da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

 
ECONOMISTA 
1 Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de 
indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; 
elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei 
dos rendimentos decrescentes e Rendimentos de Escala; custos de produção no 
curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura 
de Mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; 
dinâmica de determinação de preços e margem de lucro; padrão de concorrência; 
análise de competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens 
competitivas; cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial. 
2. Análise Macroeconômica. Modelo IS-LM. Identidades macroeconômicas 
básicas. Sistema de Contas Nacionais. Contas Nacionais no Brasil. Conceito de 
Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos no Brasil. Agregados 
Monetários. As contas do Sistema Monetário. Papel do Governo na economia: 
estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. 
A teoria Keynesiana. Papel da política fiscal, comportamento das contas públicas. 
Financiamento do déficit público no Brasil. Política monetária. Relação entre taxas 
de juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado de 
trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A 
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oferta e demanda agregada. Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de 
metas, o milagre brasileiro, o II PND, a crise da dívida externa, os planos de 
Estabilização e a economia brasileira contemporânea. Organismos Internacionais: 
FMI, BIRD, BID, OMC. 3. Economia do Setor Público: conceito de bem público; 
funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da 
evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: 
NFSP, conceitos nominais e operacionais e resultado primário. Noção de 
sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida pública 
no Brasil a partir dos anos 80. 4. Economia Brasileira: Evolução da economia 
brasileira e da política econômica desde o período do “milagre econômico”. 
Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: 
concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. 
Instrumentos de financiamento do setor público e Parceria Público-Privado (PPP). 
5. Desenvolvimento Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas 
sociedades contemporâneas e no Brasil, Indicadores Sociais. O Índice de 
Desenvolvimento Humano. O papel das principais agências de fomento no Brasil 
(BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, agências de fomento 
federais, estaduais e municipais). 6. Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de 
responsabilidade na gestão fiscal). 7. Lei Federal n.° 4.320/64 e suas alterações 
(estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal). 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 
Código de ética e Lei do exercício profissional da Enfermagem; 2. Processo de 
Trabalho em Enfermagem: Gerenciamento em Enfermagem, Humanização e 
sistematização na assistência de enfermagem; 3. Biossegurança nas ações de 
enfermagem: Métodos, técnicas e soluções usadas nos processos de limpeza, 
preparo, desinfecção, esterilização, estocagem, manuseio de materiais e controle 
de esterilização; 3.1 Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção Relacionada à 
Assistência a Saúde (IRAS): conceitos, causas, prevenção, controle e tratamento; 
3.2 Medidas de Biossegurança nos serviços de saúde; 4. Assistência em 
Enfermagem em Saúde Coletiva: Aspectos clínicos e epidemiológicos das doenças 
infecto-parasitárias; 4.1 Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011; 4.2 Portaria nº 
3.318, de 28 de outubro de 2010 do Ministério do Saúde; 4.3 Reforma 
sanitária/evolução histórica das políticas de saúde no Brasil; 4.4 Sistema Único de 
Saúde: princípios e diretrizes; 4.5 Política Nacional de Humanização da Gestão e 
da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde; 5. Assistência de Enfermagem 
em Tratamento Clínico e Cirúrgico: Processo de comunicação, relacionamento 
interpessoal e terapêutico; 5.1 Semiologia e semiótica aplicada a Enfermagem; 5.2 
Assistência aos pacientes na alimentação enteral e parenteral e nas eliminações; 
5.3 Cuidados de enfermagem no preparo e coleta de exames; 5.4 Cuidados de 
enfermagem no preparo e administração de medicamentos e soluções, cálculos de 
drogas: ação, dose, dosagem, métodos e vias; 5.5 Cuidados de enfermagem no 
manuseio de acessos venosos centrais; 5.6 Sinais vitais; 5.7 Cuidados de 
enfermagem nos procedimentos das vias respiratórias: inalação, oxigenoterapia, 
nebulização e aspiração das secreções; 5.8 Cuidados de enfermagem com as 
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feridas e curativos; 5.9 Epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) no Brasil e no mundo; 5.10 Conceito, causas, sinais e sintomas, 
tratamento, prevenção e cuidados de Enfermagem nas afecções clínicas dos 
sistemas: respiratório, cardiocirculatório, digestivo, renal e endócrino; 5.11 
Cuidados de enfermagem no Centro Cirúrgico e na Central de Material e 
Esterilização: caracterização físicas, ambiência e localização; 5.12 Princípios e 
técnicas de anti-sepsia e assepsia; 6. Assistência de Enfermagem a pacientes em 
cuidados intensivos e semi intensivos; 7. Assistência de Enfermagem em situações 
graves: Suporte avançado de vida nas emergências neurológicas; 7.1 Suporte 
avançado de vida na parada cardiorrespiratória/cardiopulmonar: conceito, causas, 
sinais e sintomas, tratamento, prevenção e assistência de enfermagem; 8. 
Assistência de Enfermagem à criança e ao adolescente: cuidados de enfermagem, 
a criança e ao adolescente hospitalizado; 9. Assistência de Enfermagem ao idoso. 
 
ENGENHEIRO/ÁREA: ELETRICISTA 
1. Instrumentação Eletrônica: Condicionamento de sinais digitais e analógicos, 
amplificadores e filtros; 1.1 Processamento de sinais lineares, amplificadores 
operacionais, conversores de sinais, amplificador de sinais, isolação de sinais, 
filtros para instrumentos, especificação de filtros; 1.2 Processamento de sinais não 
lineares, modulação e desmodulação de sinais, oscilador controlado por tensão 
(Voltage Controlled Oscillator – VCO), malha de captura de fase (Phase Locked 
Loop – PLL), amplificadores não lineares; 1.3 Interferências em sinais (ruídos), 
tipos de ruídos, técnicas de eliminação e mitigação de ruídos; conversão 
analógica-digital (A/D) e digital-analógica (D/A), teoria da amostragem, técnicas de 
amostragem, circuitos de amostragem e retenção (sample and hold), técnicas de 
conversão, erros de conversão, multiplexação, especificação de conversores A/D e 
D/A; 1.4 Processamento de sinais digitais (DSP) para instrumentos, filtros digitais, 
operações lineares, interpolação e extrapolação; 2. Instrumentos de medidas e 
arranjos de medições: características dos instrumentos de medidas; especificação 
de instrumentos de medidas; sensores; transdutores; pontes e demais arranjos de 
medição; 2.1 Ruídos em arranjos de medição, origem dos ruídos, mitigação de 
ruídos e filtros, blindagem de sinais e cabo guarda; 2.2 Analisadores, 
condicionamento e transporte das amostras, analisadores de gases, analisadores 
de químicos, Cromatógrafos, Espectrômetros de Massa; 2.3 Erros de medição e 
Validações das Medições Analíticas, ISO 9000 e 14000; 2.4 Interface Homem-
Máquina (IHM); 2.5 Instrumentação e analisadores virtuais para realização e 
tratamento e análise de medições; 2.6 Banco de Dados, compartilhamento de 
banco de dados (Data Ware House); 2.7 Diagramas de instrumentação e 
processos (I&P); 2.8 manutenção de equipamentos de instrumentação eletrônica; 
3. Instalações e manutenção em laboratório: Instalações elétricas de baixa tensão, 
projetos elétricos, diagramas e esquemas de ligação; 3.1 Dispositivos de proteção 
dos circuitos elétricos contra sobretensões e sobrecorrentes, especificação e 
instalação; 3.2 Proteção contra choque elétrico, Dispositivos Diferencial-Residual, 
especificação e instalação; 3.3 Aterramento funcional e de proteção, execução de 
aterramento e medições da resistência de terra; 3.4 Atmosferas Explosivas, 
componentes do risco, identificação de fontes de risco e classificação de áreas, 
técnicas e tipos de proteção; manutenção de instalações elétricas. 
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ENGENHEIRO ÁREA: ELETROELETRÔNICA 
Circuitos de corrente contínua e alternada. Leis de Kirchhoff. Teoremas de 
circuitos equivalentes. Teorema da impedância complexa. Desenvolvimento e 
análise de circuitos elétricos. Simulação em computador (Spice). Dispositivos 
semicondutores. Amplificadores. Cahves. Análise da resposta em frequência de 
amplificadores. Amplificador operacional. Aplicações de amplificadores 
operacionais. Circuitos lógicos combinacionais e sequenciais. Conversão 
analógica para digital e digital para analógica. Aquisição de sinais digitais. 
Digitalização de sinais. Microcontroladores. Microcontroladores da família PIC. 
Circuitos de lógica programável (FPGA). Protocolos de comunicação e 
barramento: serial (RS232, USB), GPIB (IEEE 4888), TCP/IP. Linguagens de 
programação: C, MPLAB (PIC), LabView. Instrumentos de medidas (digitais e 
analógicos): multímetros, osciloscópio, analisador de espectro, analisador lógico. 
 

ENGENHEIRO/ÁREA: FLORESTAL 

Geoprocessamento: usos e produtos. Lei de gestão de florestas públicas. Proteção 
florestal. Mensuração florestal. Silvicultura de espécies tropicais. Manejo de 
florestas nativas. Inventário florestal. Economia florestal. Tecnologia de produtos 
madeireiros. Fitossociologia 

 
ENGENHEIRO/ÁREA: MECÂNICA 
Instrumentação industrial. Desenho Mecânico / CAD. Resistência dos materiais. 
Vibrações mecânicas. Conceitos de manutenção mecânica. Elementos orgânicos 
de máquina. Projeto de máquinas. Ensaios mecânicos. Metrologia e controle de 
qualidade. Processos de fabricação. Materiais de construção mecânica. 
Tratamentos térmicos e termoquímicos. Termodinâmica. Princípios de 
Transferência de Calor. Mecânica dos fluidos. Máquinas térmicas. Tubulações 
Industriais. Eletrotécnica geral básica. Conceitos sobre legislação ambiental. 
Conceitos de produção industrial. Conceitos sobre normas de segurança do 
trabalho. Conceitos de planejamento, acompanhamento e execução de obras. 
Elaboração de laudose perícias. Planejamento e Controle de Obras e Serviços de 
Engenharia. Conceitos de Automação Industrial. 
 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Psicologia aplicada à 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Legislação e Normas técnicas: Portaria n° 
3.214/1978 – Normas Regulamentadoras. Análise Preliminar de Riscos em 
Atividades e Locais de Trabalho e Emissão de Ordens de Serviço e Decreto n° 
93.412 de 14 de outubro de 1986 MTE. Lei n° 8.212 e n° 8.213/ 1991: 
Comunicação de Acidente de Trabalho. Constituição Federal: artigos 7º, 196 e 
200. CLT (Consolidação das Leis do Trabalho): artigos 154 a 223. Norma 
Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST): Portaria MS 3.908, de 30/10/98. 
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS: Portaria MS 
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3.120, de 1/07/98. Legislação Previdenciária: Leis 8.213/91 e Decreto N. 3.048, de 
06/05/99. NTEP e SAT. Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Portaria 3.067, de 
12 de abril de 1988. Atribuições do Técnico de Segurança do Trabalho. Decreto 
7.410 de 27 de novembro de 1985. Decreto 92.530 de 9 de abril de 1986. Portaria 
3.275 de 21 de setembro de 1989. Ética profissional. Gerência de riscos: Acidentes 
de trabalho. Conceito técnico e legal. Definições de atos e condições ambientes de 
insegurança. Riscos e causas de acidentes do trabalho. Comunicação, 
Investigação e Análise de Acidentes e Incidentes com Aplicação de Métodoscomo: 
Árvores Falhas, Modo e Efeito. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de 
acidentes. Prevenção de Perdas. Conhecimento e Aplicação das Normas 
Regulamentadoras nos Locais de Trabalho. Conhecimento sobre Elaboração e 
Implementação de Normas e Procedimentos de Segurança. Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). Estudo de 
riscos. Mapeamento de riscos. Elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais. Planos e brigadas de emergência. Análise de riscos e Técnicas 
de análise. Programa de prevenção e controle de perdas. Elementos 
básicos para um programa de segurança. Responsabilidade civil e criminal. 
Controle de perdas e perícias trabalhistas. Prevenção e controle de riscos em 
máquinas, equipamentos e instalações. Ergonomia. Princípios da Ergonomia. A 
aplicabilidade da Ergonomia. Espaços de trabalho. Ergonomia e prevenção de 
acidentes. Posturas e movimentos. Transporte, armazenamento,  movimentação e 
manuseio de materiais. Proteção e prevenção contra incêndios. 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. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. 
Planos de emergência. Primeiros socorros e toxicologia. Noções Básicas sobre 
Primeiros Socorros. Fisiologia humana. Doenças profissionais. Agentes 
causadores de doenças. Higiene do Trabalho. Avaliação e controle de agentes 
ambientais. Insalubridade, Periculosidade e Radiação. Riscos físicos, químicos, 
biológicos e mecânicos. Técnicas de uso de equipamentos de medições. Proteção 
ambiental. Controle de qualidade ambiental. Controle de resíduos e reciclagem. 
Administração e Estatística aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Meios de comunicação, recursos audiovisuais e relacionamento interpessoal. 
 
ESTATÍSTICO 
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de 
freqüências: medidas descritivas de locação e de dispersão: média, mediana, 
moda, quartis, resumo de 5 números, variância, desvio padrão, coeficiente de 
variação, intervalos entre quartis, valores atípicos, histogramas, boxplot e ramo e 
folhas. 2. Cálculo de Probabilidades: definições básicas e 
axiomas, probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas 
e contínuas, função de distribuição, função de probabilidade, função de densidade 
de probabilidade, esperança e momentos, distribuições especiais: binomial, 
Poisson, Normal e Exponencial. 3. Distribuições conjuntas e marginais. 4. 
Distribuições condicionais e independência, esperança condicional, funções 
geradoras de momentos, lei dos grandes números, teorema central do 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 
EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 001, DE 03 DE ABRIL DE 2012  

 

limite, amostras aleatórias, distribuições amostrais. 5. Inferência Estatística: 
estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, 
estimação por intervalos, testes de hipóteses - hipóteses simples e compostas, 
nível de significância e potência, teste t de Student, testes qui-quadrado - de 
aderência e de independência e de homogeneidade em tabelas de contingência. 6. 
Modelos lineares: mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na 
regressão, correlação e regressão, análise de resíduos, regressão múltipla. 7. 
Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho amostral, 
estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem 
sistemática, amostragem por conglomerados, métodos de seleção com 
probabilidades desiguais. 8. Matemática – Cálculo Diferencial e Integral: números 
reais, funções reais de variável real, limites, continuidade, derivadas e regras de 
derivação, integral de Riemam e regras de integração, função composta, regra da 
cadeia, máximos e mínimos, seqüências e séries numéricas, funções reais de 
várias variáveis, máximos e mínimos condicionados, teorema das funções 
implícitas, teorema da função inversa, mudança de coordenadas. 9. Álgebra 
Linear: vetores no plano e no espaço, retas e planos no espaço, matrizes, 
sistemas de equações lineares, determinantes e matriz inversa, espaço vetorial e 
subespaço, transformações lineares, autovalores e autovetores, produto interno.  
 
FARMACEUTICO-BIOQUÍMICO 
1. Coleta, preservação, transporte e processamento das principais amostras 
biológicas em laboratório de análises clínicas; 2. Controle de qualidade e 
biossegurança em laboratórios de rotina de análises clínicas, laboratórios de 
Pesquisa e laboratórios de biologia molecular; 3. Bioquímica Clínica: Realização e 
interpretação de exames bioquímicos e moleculares que avaliem: Diabetes 
mellitus; Dislipidemias; Função hepática; Função renal e Uroanálises. Bioquímica 
do líquor; Gasometria: coleta e interpretação; 4. Hematologia/ Hemostasia: 
Hematopoiese, Hemograma completo e seus parâmetros, Investigação laboratorial 
e molecular de doenças hematológicas, Coagulação e tipagem sangüínea, 
Principais anemias, Hemoglobinopatias, Leucemias, Hemostasia: TAP, TTPA, 
fibrinogênio e dosagem de fatores de coagulação; 5. 
Imunologia geral: Sistema e Resposta imune, estrutura, função e produção de 
anticorpos, mecanismo de defesa imune, diagnóstico laboratorial de doenças 
infecciosas; 6. Parasitologia: métodos de análise e suas implicações em doenças 
parasitológicas humanas relacionadas; 7. Legislação Farmacêutica e ética 
profissional; 8. Assistência Farmacêutica e Atenção Farmacêutica; 9. Gestão e 
logística de medicamentos e insumos farmacêuticos, Seleção, Programação, 
Aquisição, Armazenamento, Distribuição e Utilização; 10. Farmacotécnica: 
manipulação de formas oficiais e magistrais; preparação farmacêutica: noções 
básicas de filtração, destilação e esterilização; 11. Conceitos básicos de 
medicamentos que atuam no organismo: Princípio das ações farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas de medicamentos das seguintes classes: Antibióticos e 
Quimioterápicos, Antivirais, Antiparasitários, Antineoplásicos, Antinflamatórios e 
Antifúngicos. 
 
FISIOTERAPEUTA 
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 Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia. Cinesiologia e 
Biomecânica e análise da marcha. Bases semiológicas para avaliação, tratamento 
e procedimentos em fisioterapia, provas de função muscular e articular. Exercícios 
terapêuticos e métodos de treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, 
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, 
crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e 
treinamento de órteses e próteses. Semiologia e procedimentos fisioterápicos nas 
áreas: neurológicas e neuropediátricas, ortopedia e traumatologia, cardiologia, 
pneumologia, ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e 
reabilitadora. Ética profissional. Fisioterapia Baseada em Evidência 
 
MÉDICO/ARÉA: TRABALHO 
1. Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Sistemas 
imunitários e suas doenças. 1.4 Moléstias infecciosas. 1.5 Sistema nervoso e suas 
doenças. 1.6 Sistema respiratório e suas doenças. 1.7 Sistema cardiovascular e 
suas doenças. 1.8 Sistema genitourinário e suas doenças. 1.9 Sistema digestivo e 
suas doenças. 1.10 Doenças hematológicas e hematopoiéticas. 1.11 Ortopedia e 
traumatologia. 1.12 Distúrbios nutricionais. 1.13 Metabolismo e suas doenças. 1.14 
Sistema endócrino e suas doenças. 1.15 Genética e noções de doenças 
hereditárias. 1.16 Dermatologia. 1.17 Psiquismo e suas doenças. 2. Saúde do 
trabalhador. 2.1 Noções de estatística em medicina do trabalho. 2.2 Acidentes do 
trabalho: definições e prevenção. 2.3 Noções de saneamento ambiental. 2.4 
Noções de legislação acidentária. 2.5 Noções de legislação de saúde e segurança 
do trabalho. 2.6 Previdência Social: funcionamento e legislação. 2.7 Noções de 
fisiologia do trabalho (visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas 
respiratório, cardiovascular, osteoarticular). 2.8 Noções de atividade e carga de 
trabalho. 2.9 Noções de atividade física e riscos à saúde. 2.10 Trabalho sob 
pressão temporal e riscos à saúde. 2.11 Trabalho noturno e em turnos: riscos à 
saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 
2.12 Agentes físicos e riscos à saúde. 2.13 Agentes químicos e riscos à saúde. 
2.14 Noções de toxicologia. 2.15 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho 
(inclusive com relação ao álcool e às drogas). 2.16 Doenças profissionais e 
doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer de 
pele, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho ósteo-articular, 
doenças infecciosas, doenças cardio-circulatórias, hematopatias, entre outras). 
2.17 Riscos ligados a setores de atividade com especial atenção à condução de 
veículos. 2.18 Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de 
trabalho. 2.19 Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças 
crônicas em medicina do trabalho. 2.20 Noções de funcionamento de um serviço 
de medicina e segurança do trabalho em empresas. 2.21 Noções de ergonomia e 
melhoria das condições de trabalho. 2.22 Conhecimento sobre etiologia das 
DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho. 
 
PUBLICITÁRIO 
Comunicação de crise. Política, Economia, Negócios e Cultura; Realidade 
Socioeconômica, Política Brasileira e Geopolítica Mundial; Sociologia da 
comunicação; Cibercultura e produção digital; Articulação dos códigos 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 
EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 001, DE 03 DE ABRIL DE 2012  

 

comunicacionais nas novas mídias como Comunicação On-line. Mídias web e 
digitais; Mídias sociais (wikis, Blogs, Podcasts, etc); Modelos teóricos de 
comunicação e os processos de significado; Teoria da Comunicação; Ética e 
Legislação Publicitária; Comunicação Organizacional; Comunicação Integrada.  
Identidade e Imagem corporativa; Perfil da propaganda institucional e educativa; 
Produção de rádio, TV e Cinema; Produção Gráfica; Criação e Direção de Arte; 
Pesquisa de Imagem e Mercado; Promoção e Merchandising; Redação 
Publicitária; Marketing Social. Gestão de Marcas; Psicologia da Comunicação 
Empresarial: Planejamento Estratégico de Comunicação; Publicidade e 
Propaganda: Planejamento Publicitário. 
 
 
REVISOR DE TEXTO 
1. Língua Portuguesa: Ortografia, acentuação e pontuação gráfica, Emprego das 
classes gramaticais, Concordância verbal e nominal, Regência verbal e nominal; 2. 
Interpretação e análise crítica de textos: Estruturas lingüísticas e elementos 
semânticos do texto, Texto e contexto: análise de textos comparada a elementos 
sócio-políticoculturais do Brasil de ontem e de hoje; 3. Redação e 
correspondências oficiais. Redação e técnica; 4. Retórica e teoria da 
argumentação: Fundamentos de retórica, Teoria da argumentação: formas, de 
raciocínio; raciocínio e argumento; dedução e indução; o raciocínio categórico-
dedutivo. 4.3 Vícios de raciocínio; 5. Produção de textos: Elementos estruturais do 
texto: frase, oração e período; coordenação e subordinação; parágrafo-padrão e 
tópico frasal; coesão textual: anafóricos e articuladores; coerência textual: meta-
regras da repetição, progressão, não-contradição e relação. 5.2 Aspectos 
intrínsecos (conteúdo e essência) e extrínsecos, (forma e estilo) do texto: 
qualidades de harmonia, coesão, coerência, concisão, objetividade e clareza, 
correção gramatical e domínio do tema; vícios de prolixidade, linguagem 
rebuscada, verbosidade, frases e períodos muito longos, uso exagerado de 
chavões ou clichês; pensamento superficial; frágil argumentação; 5.3 Elaboração 
de resumo e resenha crítica. 
 
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
1. Estado e Administração Pública no Brasil: Princípios e organização estatal. 
Direitos e deveres da cidadania. Princípios da administração pública; 2. Estado e 
Educação no Brasil: O caráter público da educação. Os deveres estatais em 
matéria de educação. A organização e as bases legais da educação nacional. 
Financiamento educacional. Planejamento educacional: processo e produtos. 
Gestão educacional: estratégica e democrática. Políticas de avaliação institucional: 
externa e interna; 3. Educação Superior: Universidade: conceito, histórico e 
finalidades. Ensino, pesquisa e extensão: conceitos, especificidades, 
características, importância, tipos, planos, processos, acompanhamento, avaliação 
e registro. Ensino de graduação: finalidades, características, bases legais, 
financiamento, desafios, Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico de 
Curso. Ensino de pós-graduação: finalidades, características, bases legais, 
fomento; 4. Educação, Direitos Humanos e Cidadania: Diversidade cultural e 
inclusão social; 5. Tecnologias e Educação. 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 
EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 001, DE 03 DE ABRIL DE 2012  

 

 
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
1. Administração: 1.1 As organizações. 1.2 Funções da Administração. 1.3 
Funções organizacionais e Estrutura organizacional. 1.4 Eficiência, eficácia, 
produtividade e competitividade. 1.5 Papéis e competências gerenciais. 1.6 Gestão 
da qualidade. 1.7 Tecnologia de informação e comunicação. 2. Histórico da 
Profissão de Secretário: 2.1 Legislação pertinente. 2.2 Código de ética do 
secretário brasileiro. 2.3 Perfil atual do secretário: habilidades humanas, gerenciais 
e técnicas. 2.4 Qualidades pessoais: equilíbrio emocional, integração, auto-estima, 
respeito. 3. Técnicas e Organização do Trabalho Secretarial: 3.1 
Gerenciamento de rotinas. 3.2 Atendimento ao público e atendimento telefônico. 
3.3 Cerimonial, protocolo e etiqueta. 3.4 Ordem geral de precedência. 3.5 
Comunicação profissional. 3.6 Organização de eventos. 3.7 Planejamento e 
organização de viagens. 3.8 Preparação de reuniões. 3.9 Gerenciamento 
eletrônico de documentos – GED. 3.10 Organização e administração de arquivos. 
3.11 Técnicas modernas a serviço dos arquivos. 3.12 Arquivos especiais. 3.13 
Gestão de documentos: arquivamento, métodos e sistemas. 3.14 
Correspondências e documentos oficiais. 3.15 Classificação dos documentos. 3.16 
Mensagens eletrônicas. 3.17 Formas de Tratamento. 3.18 Abreviações, siglas e 
símbolos. 3.19 Organização e controle de agendas de compromissos. 4. Ambiente 
de Trabalho: 4.1 Comportamento humano no trabalho. 4.2 Motivação, liderança, 
formação e desenvolvimento de equipes. 4.3 Relacionamento interpessoal com 
clientes internos e externos. 4.4 Discrição e sigilo profissional 5. Comunicação: 
5.1 Redação oficial: definição, formalidade, padronização, linguagem dos atos e 
comunicações oficiais. 5.2 Redação de correspondência interna e externa. 6. 
Língua Inglesa e Espanhola: 6.1 Leitura e compreensão de texto: o candidato 
deverá ler e compreender gêneros textuais diversos em nível avançado, o que 
pressupõe conhecimento elevado da língua estrangeira; os textos tratarão de 
assuntos atuais e diversos; para realizar a leitura e a compreensão, o candidato 
deverá conhecer desde estruturas mais simples até estruturas mais complexas da 
língua alvo e ser capaz de fazer inferências e dar sentido ao texto lido. 


