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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2014 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CLASSE C  
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Comum a todos os cargos 
LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação 
dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 
Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das 
palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e irregulares: 
conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, possessivo e relativo; 
artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; advérbio; preposição; conjunção; interjeição e 
onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Uso dos porquês. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação. 
Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros 
textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, 
subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, 
Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e coerência.  
 
MATEMÁTICA – Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e propriedades. Números 
inteiros: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Números irracionais e reais: operações e 
propriedades. Potência com expoente inteiro e fracionário no conjunto dos números reais: operações e 
propriedades. Equações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Equações de 2o grau e sistemas: 
resolução e problemas. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário brasileiro 
(dinheiro). Áreas e perímetros de figuras planas. Média aritmética simples. Estatística Básica: análise de tabelas 
e gráficos. Resolução de situações-problema. Regra de três simples.  
 
INFORMÁTICA – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, cabeçalhos e 
rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e comentários, gráficos e 
organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: pastas de trabalho, 
conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, gráficos e organogramas, 
macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, SNAP, Personalização, 
Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, Navegação na internet, domínios, 
tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de 
arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 
LEGISLAÇÃO – Constituição Federal Cap. VII, Seções I e II. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Decreto 1171, 
de 22 de junho de 1994 – Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Público Federal. Lei no 
11.091, de 12 de janeiro de 2005 – Estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Lei nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008 – Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 
2011 – Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Decreto nº 7.415, de 
30 de dezembro de 2010 – Institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, 
dispõe sobre o Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas 
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de Ensino Público – Profuncionário. Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006 – Diretrizes para elaboração do 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Resolução IFAC nº 165, de 11 de novembro 
de 2013 – Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC. Lei nº 12.772, de 28 
de dezembro de 2012, Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre 
a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira 
e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do 
Ensino Básico Federal, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de 
professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a 
remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis 
nos 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4o da Lei no 12.677, de 25 de 
junho de 2012. 
 
ATUALIDADES – Programa “Mulheres Mil”. Atividades e ações do IFAC no Acre: expansão, programas 
especiais.  Educação Profissional e Tecnológica. Educação técnica e tecnológica no Acre e no Brasil. 
Conhecimento gerais sobre o estado do Acre. Notícias sobre educação, política, segurança pública, justiça, meio 
ambiente, economia, saúde, esporte e cultura, veiculada nas diversas mídias.      
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: ASSISTENTE DE ALUNO – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e suas 
alterações. Constituição da República Federativa do Brasil/988 e alterações posteriores (art. 5º).  Estatuto da 
Criança e Adolescente – (ECA). Plano de Prevenção à Violência Contra a Juventude Negra. Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência na escola. Administração de conflitos. Reações Interpessoais. 
 
CARGO: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO – Noções de Biossegurança: armazenamento e descarte de 
materiais químicos. Materiais de Laboratório: identificação de vidraria, equipamentos e demais utensílios. 
Normas para conservação de equipamentos, lavagem e esterilização de vidraria e equipamentos. Limpeza e 
higiene do laboratório.  Normas de segurança do trabalho. Saúde ocupacional. Preservação ambiental. 
 
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA – Noções básicas sobre biblioteca. História da escrita, da leitura e do 
livro. Conceito de biblioteca. Organização de biblioteca escolar. Formação, desenvolvimento e organização de 
acervo. Processamento técnico. Classificação. Catalogação. Biblioteca pública: história, conceito, tratamento 
técnico do acervo, serviços, preservação do acervo e conservação. Organização e Administração de Bibliotecas. 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Introdução à Enfermagem. Técnicas de enfermagem: sinais vitais, 
medidas antropométricas, higiene, conforto e segurança do paciente. Técnica asséptica: curativo e cateterismo 
nasogástrico e vesical, coleta de exames. Noções de Farmacologia. Preparação, cálculo e administração de 
medicamento. Cálculos e diluição de medicamentos e gotejamento de soros, Cálculos e administração de 
medicamentos em Pediatria – fracionamento de doses. Noções básicas de exames clínicos, posições para 
exames e cuidados de enfermagem, cuidados de enfermagem com necessidades humanas alimentação e 
hidratação, eliminações. Política Nacional de Humanização.  Cuidados ao paciente cirúrgico. Saúde da mulher, a 
criança e do adolescente, pré-natal. Cuidados ao recém-nascido. Cuidados com pacientes em isolamento. NR 32 
- Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
 
CARGO: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO – Aspectos gerais da redação oficial: Sinais e Abreviaturas, 
Pronomes de Tratamento. Comunicações oficiais: Padrão Ofício: ofício, aviso, memorando. Exposição de 
Motivos, Mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico. Organização de arquivos. Noções de Administração 
Pública. Noções Básicas de Informática: Programas e aplicativos; Transferência de arquivos; Execução de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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aplicativos e acessórios; Manipulação de arquivos e pastas; Tipos de arquivos; Utilização de janelas e menus; 
Barras de Ferramentas; Impressão de documentos e configuração da impressora; Edição de textos; Criação e 
manipulação de tabelas; Operações com planilhas. 
 
Bibliografia. A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
 
 
CLASSES D e E 
CONHECIMENTOS GERAIS: comum a todos os cargos 
LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação 
dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 
Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das 
palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e irregulares: 
conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, possessivo e relativo; 
artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; advérbio; preposição; conjunção; interjeição e 
onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Uso dos porquês. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação. 
Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros 
textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, 
subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, 
Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e coerência.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio. Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Regra de três 
simples. Probabilidade. Análise Combinatória.  
 
INFORMÁTICA – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, cabeçalhos e 
rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e comentários, gráficos e 
organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: pastas de trabalho, 
conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, gráficos e organogramas, 
macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, SNAP, Personalização, 
Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, Navegação na internet, domínios, 
tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de 
arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 
LEGISLAÇÃO – Constituição Federal Cap. VII, Seções I e II; Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; Decreto 1171, 
de 22 de junho de 1994 – Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Público Federal; Lei no 
11.091, de 12 de janeiro de 2005 – Estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação; Lei nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008 – Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional; Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 
2011 – Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); Decreto nº 7.415, de 
30 de dezembro de 2010 – Institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, 
dispõe sobre o Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas 
de Ensino Público – Profuncionário; Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006 – Diretrizes para elaboração do 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005; Resolução IFAC nº 165, de 11 de novembro 
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de 2013 – Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC. Lei nº 12.772, de 28 
de dezembro de 2012, Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre 
a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira 
e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do 
Ensino Básico Federal, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de 
professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a 
remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis 
nos 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4o da Lei no 12.677, de 25 de 
junho de 2012. 
 
ATUALIDADES – Programa “Mulheres Mil”. Atividades e ações do IFAC no Acre: expansão, programas 
especiais.  Educação Profissional e Tecnológica. Educação técnica e tecnológica no Acre e no Brasil. 
Conhecimentos gerais sobre o estado do Acre. Notícias sobre educação, política, segurança pública, justiça, 
meio ambiente, economia, saúde, esporte e cultura, veiculada nas diversas mídias.      
 
CLASSE D 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – Aspectos gerais da redação oficial: Sinais e Abreviaturas, 
Pronomes de Tratamento. Comunicações oficiais: Padrão Ofício: ofício, aviso, memorando. Exposição de 
Motivos, Mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico. Organização de arquivos. Noções de Administração 
Pública. Noções de Contabilidade Pública. Licitação. Noções Básicas de Informática: Programas e aplicativos; 
Transferência de arquivos; Execução de aplicativos e acessórios; Manipulação de arquivos e pastas; Tipos de 
arquivos; Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Impressão de documentos e configuração da 
impressora; Edição de textos; Criação e manipulação de tabelas; Operações com planilhas. 
 
CARGO: DIAGRAMADOR – Fundamentos do Design: elementos básicos; sistema de identidade visual.  
Tipografia e diagramação. Cores no projeto gráfico: sistemas de cor, harmonia, cor luz, cor pigmento; aplicação 
de cores na produção gráfica.  Imagem: modos de formação da imagem; retícula; resolução de imagem; 
digitalização de imagens; relações visuais entre texto e imagem. Processos de impressão: modalidades, 
características e possibilidades de aplicação; fluxo de trabalho de projetos voltados para impressão gráfica. 
Papel: tipos; aspectos essenciais da fabricação; características e propriedades físicas; adequação a diferentes 
usos; aproveitamento de papel. Acabamentos gráficos e encadernação. Softwares gráficos para manipulação e 
tratamento de imagens. Ilustração vetorial e edição de texto. Formatos de arquivo; preparação e fechamento de 
arquivos para impressão. Noções de Webdesign.  
 
CARGO: REVISOR DE TEXTOS BRAILLE – Grafia Braille para a Língua Portuguesa. Normas Técnicas para a 
produção de textos em Braille. Grafia Química Braille. Musicografia Braille. Código Matemático Unificado. 
Técnicas de Cálculo. Didática do Soroban. Histórico diagnóstico do Sistema Braille. O Braille como Meio Natural 
de Leitura e de Escrita dos Deficientes Visuais. Principais Leitores de Tela para as Pessoas com Deficiência 
Visual: Jaws, Virtual Vision, Orca E Nvda. Produção Braille: formatação, configuração e impressão.  
 
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA BIOLOGIA – Seres vivos. Relação entre os seres vivos e o 
ambiente. O homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres 
vivos. Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio. Animais e plantas. Vírus, 
bactérias, fungos, algas e protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. Fisiologia e 
anatomia do corpo humano. Utilização racional dos recursos naturais. Diversidade dos materiais extraídos da 
natureza, transformados e produzidos pelo homem. Noções básicas de Biologia. Biodiversidade. Ecologia. 
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CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA FÍSICA – Grandezas Físicas e procedimentos de medidas. 
Mecânica. Cinemática de partículas. Dinâmica de partículas. Trabalho e energia. Gravitação universal. 
Movimentos periódicos. Movimentos ondulatórios. Mecânica de fluidos. Termodinâmica. Termometria. 
Calorimetria. Dilatação Térmica. Transferência de Calor. Leis da Termodinâmica. Óptica. Óptica Geométrica. 
Óptica Física. Eletricidade e Magnetismo. Eletrostática. Eletrodinâmica. Magnetostática. Eletromagnetismo. 
 
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA INFORMÁTICA – Conceitos de processamento de dados. 
Sistemas Operacionais e ferramentas (Windows 2003 e Windows 7). Conhecimentos básicos em redes de 
computadores. Elementos de Teleprocessamento. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de 
computadores. Meios de comunicação de dados. Componentes de redes de computadores: Hubs, Switches, 
Repetidores e Roteadores. Cabeamento Estruturado. Protocolos de comunicação de dados. Modelos OSI e 
Internet. Principais Aplicações/Serviços do modelo Internet (TCP/IP). Montagem e configuração de Hardware e 
periféricos. Instalação e configuração de periféricos/adaptadores. Conhecimentos básicos de Organização e 
Arquitetura de Computadores. Instalação, suporte e customização de: Windows 7 e Windows 2003 Server, 
Clientes Telnet e SSH, Antivírus, Microsoft Office 2007 e Open Office, Microsoft Outlook 2007, Internet Explorer, 
Netscape e Opera. Domínio do ambiente Windows. Domínio das ferramentas do Microsoft Office 2007 e Open 
Office. Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de computadores 
em ambiente Windows. Criação e recuperação de Backup/cópias de segurança. Noções gerais de operação da 
planilha. Excel 2007: digitação e edição de dados, construção de fórmulas para cálculos de valores, formatação 
de dados e gráficos. Noções gerais de utilização de Internet. Utilização do correio eletrônico. Redes sem fio: 
Características, Segurança, Padrões. Política de segurança. Senhas. Firewall. Políticas para acesso remoto. 
Redes privadas virtuais. 
 
CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Conceitos de processamento de dados. Sistemas 
Operacionais e ferramentas (Windows 2003 e Windows 7). Conhecimentos básicos em redes de computadores. 
Elementos de Teleprocessamento. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de computadores. Meios 
de comunicação de dados. Componentes de redes de computadores: Hubs, Switches, Repetidores e 
Roteadores. Cabeamento Estruturado. Protocolos de comunicação de dados. Modelos OSI e Internet. Principais 
Aplicações/Serviços do modelo Internet (TCP/IP). Montagem e configuração de Hardware e periféricos. 
Instalação e configuração de periféricos/adaptadores. Conhecimentos básicos de Organização e Arquitetura de 
Computadores. Instalação, suporte e customização de: Windows 7 e Windows 2003 Server, Clientes Telnet e 
SSH, Antivírus, Microsoft Office 2007 e Open Office, Microsoft Outlook 2007, Internet Explorer, Netscape e 
Opera. Domínio do ambiente Windows. Domínio das ferramentas do Microsoft Office 2007 e Open Office. 
Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de computadores em 
ambiente Windows. Criação e recuperação de Backup/cópias de segurança. Noções gerais de operação da 
planilha. Excel 2007: digitação e edição de dados, construção de fórmulas para cálculos de valores, formatação 
de dados e gráficos. Noções gerais de utilização de Internet. Utilização do correio eletrônico. Redes sem fio: 
Características, Segurança, Padrões. Política de segurança. Senhas. Firewall. Políticas para acesso remoto. 
Redes privadas virtuais. 
 
CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – Educação Ambiental e Agroecologia. Solos. Climatologia. 
Administração e economia rural. Máquinas Agrícolas. Desenho Técnico e Topografia. Irrigação e Drenagem. 
Avicultura. Apicultura. Bovinocultura. Ovinocultura. Suinocultura. Olericultura.  Culturas Regionais. Biotecnologia 
e Melhoramento de Plantas. Fruticultura. Manejo Fitossanitário. Jardinocultura.        
 
CARGO: TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS – Química e Bioquímica de Alimentos. Análise de 
Alimentos e bebidas. Tecnologia de Alimentos. Microbiologia de Alimentos. Sistema de Garantia e Controle de 
Qualidade em Alimentos. Boas Práticas de Fabricação e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. 
Higiene. Embalagens de Alimentos e Bebidas. Processos tecnológicos das indústrias de alimentos. Vigilância 
Sanitária e Saúde Ambiental. Alvará sanitário. Inspeção de alimentos. Resoluções da ANVISA.  
 



 
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 
 

EDITAL Nº 02, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

 
Rua Coronel José Galdino, 495, Bosque, Rio Branco/AC - CEP: 69.900-640 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ARQUIVO – Avaliação e seleção de documentos. Tecnologias aplicadas aos arquivos. 
Arquivos permanentes. Planejamento e organização de arquivos. Conservação preventiva em acervos 
arquivísticos. Sistema Nacional de Arquivos. Terminologia Arquivística. Legislação Arquivística. 
 
CARGO: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL – Operacionalização de equipamentos analógicos e digitais. Imagens e 
sons.  Conexões dos equipamentos e de cabos e caixas; manutenção e prevenção de cabos. Posicionamento 
dos equipamentos. Edição. Linguagem audiovisual. Noções básicas de telejornalismo. Noções de diferentes 
microfones e seus posicionamentos e adequações. Noções de mixagem. Noções de webradio e rádio digital. 
Operação de mesa de áudio. Produção audiovisual. Sonoplastia. Acústica. Sistemas analógicos e digitais de 
áudio. Gravação, edição, masterização e pós-produção de áudio em softwares simples e multipistas. Suporte e 
manutenção: Gerenciamento de arquivos, backup e gravação de CD e DVD. Tipologia dos arquivos audiovisuais 
digitais. 
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – Noções sobre Administração Pública. Orçamento público: 
princípios orçamentários. Processo de planejamento-orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias 
e lei orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Lei de Responsabilidade Fiscal: 
Lei Complementar nº 101/00. Licitações: conceituação, modalidades, dispensa e inexigibilidade, de acordo com 
Lei nº. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito e campo de 
atuação. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Controle e variações do patrimônio público. Contabilização 
de atos e fatos contábeis. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Ingressos e 
dispêndios extraorçamentários. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações contábeis. Suprimento de 
fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN 
e Secretaria de Orçamento Federal – SOF, referentes a: procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos 
contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público e 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lei 4.320/64 e alterações posteriores. Ética Profissional: 
Código de ética profissional do contabilista, Resolução CFC nº. 803/96 e suas alterações. As prerrogativas 
profissionais, especialmente a Resolução CFC nº. 560/93 e suas alterações. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – Princípios básicos de construção. Detalhamento, desenvolvimento e 
interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto. Materiais de 
construção. Escalas. Cotagem. Desenho técnico: Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel, Linhas 
utilizadas no desenho técnico, escalas, Desenhos de plantas e cortes de edificações e componentes dos 
edifícios, Leitura, interpretação e produção de desenhos de arquitetura, de estruturas, de fundações, de 
instalações prediais em geral e de topografia. Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Anatomia e Fisiologia. Técnicas de Enfermagem: higiene e conforto 
do paciente; cálculo e administração de medicação e soluções; Nutrição enteral e parenteral; Sondagens: 
gástrica e vesical; Transfusões de sangue e hemoderivados; Lavagem gástrica; enema, balanço hídrico, 
oxigenoterapia e inaloterapia. Enfermagem Médico-Cirúrgica: definição, etiologia e cuidados de enfermagem das 
doenças infecciosas, respiratórias, cardiovasculares, neurológicos e crônicas degenerativas. Doenças 
transmissíveis e sexualmente transmissíveis: formas de prevenção, isolamento e cuidados de enfermagem. 
Vacinação: normas do Ministério da Saúde. Unidade de Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado e de 
Recuperação Pós-anestésica: cuidados de enfermagem no pré, trans e pós-operatório de cirurgias, desinfecção 
e esterilização de materiais, métodos de controle de infecção hospitalar. Enfermagem Materno-Infantil: 
assistência de enfermagem à mulher durante o período gravídico, puerperal, assistência de enfermagem ao 
recém-nascido normal e patológico. Enfermagem ginecológica. Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do 
Adulto e do Idoso: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melius (DM). Enfermagem nos programas 
Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Programa Nacional de Imunização. Enfermagem 
Pediátrica: atendimento à criança sadia e hospitalizada, doenças comuns na infância, vacinação, cuidados 
especiais com medicamentos e sua administração. Administração Aplicada à Enfermagem: o hospital, serviços 
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hospitalares, rotinas hospitalares, passagem de plantão, relatório de enfermagem, sistema de comunicação com 
os serviços, admissão, alta, transferência e óbito de pacientes, recursos humanos, físicos e materiais para a 
prestação da assistência de enfermagem. Legislação profissional de enfermagem. Resoluções do COFEN - Lei 
do Exercício Profissional. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. Enfermagem em UTI e Pronto Socorro: atendimento de 
enfermagem ao paciente crítico, parada cardiorrespiratória, primeiro atendimento em pronto socorro em 
pacientes clínicos, cirúrgicos ou politraumatizados. Principais medicações usadas em emergência. Enfermagem 
em Saúde Mental e Psiquiatria: principais doenças psiquiátricas e tratamento, drogas usadas em psiquiatria. 
Sistema Único de Saúde. Saúde da família: vigilância epidemiológica, doenças emergentes e reemergentes em 
saúde pública e controle de zoonoses. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: TÉCNICO EM QUÍMICA – Ácidos, bases, sais. Reação de neutralização. Equilíbrio iônico na água. 
Análise volumétrica. Concentração das soluções. Equivalentes – grama.  Normalidade. Diluição e mistura de 
soluções. Vidraria utilizada em laboratório. Noções de segurança em laboratório. Noções em Espectrofotometria 
e rotina em laboratório. Sistema Internacional de Unidades e conversões. Substâncias e misturas. Nomenclatura 
química. Fórmulas e equações químicas. Noções de segurança e primeiros socorros em laboratório.  Noções de 
descarte de resíduos gerados em Laboratório. 
 
CARGO: TÉCNICO EM SECRETARIADO – Postura profissional. Organização de reuniões. Atendimento ao 
público.  Atendimento telefônico. Agenda e preparação de viagens. Etiqueta empresarial. Comunicação 
empresarial e oficial: suas especificidades, pronomes de tratamento, vocativo, abreviaturas. Manual de redação 
da presidência da república. Processo de comunicação. Arquivologia: documentação e informação, 
microfilmagem, tabela de temporalidade, Planejamento e organização de eventos. Cerimonial público e protocolo 
- Decreto no 70.274, de 9 de março de 1972. Símbolos nacionais - Lei no 5.700, de 1 de setembro de 1971. 
Elaboração de convites. Ordem de precedência, Tipos de mesas. Recrutamento e seleção. Curriculum vitae. 
Trabalho em equipe. Automação de escritórios. Administração do tempo.  
 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Proteção 
contra incêndio.  Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. 
Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho 
técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Segurança no transito. 
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas e SIPATs. Riscos ambientais: agentes 
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
Elaboração do PPRA e PCMSO. Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Operação e segurança 
em Caldeiras e Vasos de Pressão. Insalubridade e Periculosidade. Proteção Contra Incêndios. Sinalização de 
Segurança. Constituição da República Federativa do Brasil - artigo 37 e 196 a 200. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Federal Nº 8.142/90 (Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências). 
Lei Federal Nº 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências). 
 
CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM SINAIS – Educação de surdos: fundamentos 
históricos, legais e teórico-metodológicos. Concepções de surdez.  Programa Nacional de Apoio à Educação de 
Surdos. Língua Brasileira de Sinais: aspectos culturais e identidade surda. Diferenças entre a língua brasileira de 
sinais e a língua portuguesa. Aspectos Linguísticos de Língua Brasileira de Sinais – Libras: léxico, fonologia, 
morfologia e sintaxe. Contexto histórico do Profissional Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua 
Portuguesa.  
Ensino da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua. Ensino da Língua Brasileira de Sinais como segunda 
língua. O profissional tradutor e intérprete de língua de sinais. Legislação sobre a Língua Brasileira de Sinais. 
Políticas educacionais para surdos. Educação inclusiva. Atendimento educacional especializado para os alunos 
com surdez. 
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Bibliografia. A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
  
CLASSE E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
CARGO: ADMINISTRADOR – Fundamentos e evolução das principais teorias administrativas. Administração de 
materiais e patrimônio. Administração de recursos humanos. Gestão de pessoas. Administração financeira e 
orçamentária. Administração da produção e operações. Administração mercadológica. Organização, sistemas e 
métodos. Licitação. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA INFRAESTRUTURA E REDES) – Banco de 
Dados: modelos de bancos de dados; métodos de acesso; gerenciadores de banco de dados; banco de dados 
distribuídos. Modelo Conceitual de Dados: entidades; atributos; relacionamentos; agregações e generalizações; 
normalização; dicionário de dados. Controle de proteção e integridade; modelo funcional; processos; 
documentação; SQL ANSI.  Linguagens de Programação: Conceitos de linguagens de programação; Orientação 
a objetos; HTML; DHTML; XML; Conceitos básicos de J2EE; Programação para a Web: Servlets; JSP;  
Javascript; CSS;Java;. PHP; ASP; VB; arquitetura de soluções para web. Programação: arquivos ; pilhas e filas; 
arvores; classificação, busca e recuperação. Análise de algoritmos. Ponteiros; matrizes; ordenação; Listas; 
Socket; programação concorrente; Estrutura de Dados e Algoritmos: Conceitos básicos de estruturas de dados; 
Algoritmos e estruturas para pesquisa; Algoritmos e estruturas de ordenação; Análise de Algoritmos.  Processo 
da Qualidade: Implementação do Processo; Garantia do Produto; Garantia do Processo; CMM – Capability 
Maturity Model: Conceituação. Fábrica de Software: Fundamentos. Processo de Desenvolvimento: Análise dos 
Requisitos do sistema; Projeto da Arquitetura. Modelagem dos processos do negócio; Análise dos Requisitos do 
Software; Projeto do software; Codificação e Testes do Software; Integração do Software; Teste de Qualificação 
do Software; Instalação do software; Aceitação do software. Análise e Projeto Orientado a Objetos: ferramentas 
de Orientação a Objetos (Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Modelagem); UML; Padrão de Projeto; 
Padrão de Arquitetura (Framework); Herança, herança múltipla, polimorfismo; Design patterns; Requisitos de 
Negócio e Sistemas usando caso de uso; conceitos de modelo funcional e diagrama de caso de uso de negócio 
e modelagem do Domínio. Análise e Projeto de Sistemas: Conceitos Básicos Estrutura de sistemas. Linguagens 
e técnicas de programação estruturada. Definição de modelo lógico e projeto físico de sistemas. Especificações 
de entradas, saídas, arquivos e programas. Documentação de sistemas. Análise estruturada. Ferramentas da 
Análise estruturada. Projeto estruturado. Prototipação. Arquitetura de Sistemas: Sistemas de três camadas; 
Padrões de projeto; Aplicações distribuídas; Portais; Servidores de Aplicação; Interoperabilidade; Sistemas 
Integrados Serviços de rede: autenticação; web; correio eletrônico; ftp; diretório; Sistemas de arquivos de rede; 
terminal remoto; Modelo ISO/OSI. Modelo TCPI/IP. Serviços de rede: DHCP, DNS, NIS, serviços de impressão 
em rede; Linguagens de Script. Gerência de rede: monitoração de rede; serviços de gerenciamento; gerências: 
falhas, desempenho, configuração, segurança; ferramentas de gerenciamento de redes; acordo de nível de 
serviço (SLA); Backup em rede. Banco de dados: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL.  
 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) – Banco de 
Dados: modelos de bancos de dados; métodos de acesso; gerenciadores de banco de dados; banco de dados 
distribuídos. Modelo Conceitual de Dados: entidades; atributos; relacionamentos; agregações e generalizações; 
normalização; dicionário de dados. Controle de proteção e integridade; modelo funcional; processos; 
documentação; SQL ANSI.  Linguagens de Programação: Conceitos de linguagens de programação; Orientação 
a objetos; HTML; DHTML; XML; Conceitos básicos de J2EE; Programação para a Web: Servlets; JSP;  
Javascript; CSS;Java;. PHP; ASP; VB; arquitetura de soluções para web. Programação: arquivos ; pilhas e filas; 
arvores; classificação, busca e recuperação. Análise de algoritmos. Ponteiros; matrizes; ordenação; Listas; 
Socket; programação concorrente; Estrutura de Dados e Algoritmos: Conceitos básicos de estruturas de dados; 
Algoritmos e estruturas para pesquisa; Algoritmos e estruturas de ordenação; Análise de Algoritmos.  Processo 
da Qualidade: Implementação do Processo; Garantia do Produto; Garantia do Processo; CMM – Capability 
Maturity Model: Conceituação. Fábrica de Software: Fundamentos. Processo de Desenvolvimento: Análise dos 
Requisitos do sistema; Projeto da Arquitetura. Modelagem dos processos do negócio; Análise dos Requisitos do 
Software; Projeto do software; Codificação e Testes do Software; Integração do Software; Teste de Qualificação 
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do Software; Instalação do software; Aceitação do software. Análise e Projeto Orientado a Objetos: ferramentas 
de Orientação a Objetos (Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Modelagem); UML; Padrão de Projeto; 
Padrão de Arquitetura (Framework); Herança, herança múltipla, polimorfismo; Design patterns; Requisitos de 
Negócio e Sistemas usando caso de uso; conceitos de modelo funcional e diagrama de caso de uso de negócio 
e modelagem do Domínio. Análise e Projeto de Sistemas: Conceitos Básicos Estrutura de sistemas. Linguagens 
e técnicas de programação estruturada. Definição de modelo lógico e projeto físico de sistemas. Especificações 
de entradas, saídas, arquivos e programas. Documentação de sistemas. Análise estruturada. Ferramentas da 
Análise estruturada. Projeto estruturado. Prototipação. Arquitetura de Sistemas: Sistemas de três camadas; 
Padrões de projeto; Aplicações distribuídas; Portais; Servidores de Aplicação; Interoperabilidade; Sistemas 
Integrados Serviços de rede: autenticação; web; correio eletrônico; ftp; diretório; Sistemas de arquivos de rede; 
terminal remoto; Modelo ISO/OSI. Modelo TCPI/IP. Serviços de rede: DHCP, DNS, NIS, serviços de impressão 
em rede; Linguagens de Script. Gerência de rede: monitoração de rede; serviços de gerenciamento; gerências: 
falhas, desempenho, configuração, segurança; ferramentas de gerenciamento de redes; acordo de nível de 
serviço (SLA); Backup em rede. Banco de dados: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL.  
 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA SUPORTE) – Banco de Dados: modelos de 
bancos de dados; métodos de acesso; gerenciadores de banco de dados; banco de dados distribuídos. Modelo 
Conceitual de Dados: entidades; atributos; relacionamentos; agregações e generalizações; normalização; 
dicionário de dados. Controle de proteção e integridade; modelo funcional; processos; documentação; SQL 
ANSI. Linguagens de Programação: Conceitos de linguagens de programação; Orientação a objetos; HTML; 
DHTML; XML; Conceitos básicos de J2EE; Programação para a Web: Servlets; JSP;  Javascript; CSS;Java;. 
PHP; ASP; VB; arquitetura de soluções para web. Programação: arquivos ; pilhas e filas; arvores; classificação, 
busca e recuperação. Análise de algoritmos. Ponteiros; matrizes; ordenação; Listas; Socket; programação 
concorrente; Estrutura de Dados e Algoritmos: Conceitos básicos de estruturas de dados; Algoritmos e estruturas 
para pesquisa; Algoritmos e estruturas de ordenação; Análise de Algoritmos.  Processo da Qualidade: 
Implementação do Processo; Garantia do Produto; Garantia do Processo; CMM – Capability Maturity Model: 
Conceituação. Fábrica de Software: Fundamentos. Processo de Desenvolvimento: Análise dos Requisitos do 
sistema; Projeto da Arquitetura. Modelagem dos processos do negócio; Análise dos Requisitos do Software; 
Projeto do software; Codificação e Testes do Software; Integração do Software; Teste de Qualificação do 
Software; Instalação do software; Aceitação do software. Análise e Projeto Orientado a Objetos: ferramentas de 
Orientação a Objetos (Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Modelagem); UML; Padrão de Projeto; Padrão 
de Arquitetura (Framework); Herança, herança múltipla, polimorfismo; Design patterns; Requisitos de Negócio e 
Sistemas usando caso de uso; conceitos de modelo funcional e diagrama de caso de uso de negócio e 
modelagem do Domínio. Análise e Projeto de Sistemas: Conceitos Básicos Estrutura de sistemas. Linguagens e 
técnicas de programação estruturada. Definição de modelo lógico e projeto físico de sistemas. Especificações de 
entradas, saídas, arquivos e programas. Documentação de sistemas. Análise estruturada. Ferramentas da 
Análise estruturada. Projeto estruturado. Prototipação. Arquitetura de Sistemas: Sistemas de três camadas; 
Padrões de projeto; Aplicações distribuídas; Portais; Servidores de Aplicação; Interoperabilidade; Sistemas 
Integrados Serviços de rede: autenticação; web; correio eletrônico; ftp; diretório; Sistemas de arquivos de rede; 
terminal remoto; Modelo ISO/OSI. Modelo TCPI/IP. Serviços de rede: DHCP, DNS, NIS, serviços de impressão 
em rede; Linguagens de Script. Gerência de rede: monitoração de rede; serviços de gerenciamento; gerências: 
falhas, desempenho, configuração, segurança; ferramentas de gerenciamento de redes; acordo de nível de 
serviço (SLA); Backup em rede. Banco de dados: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL.  
 
CARGO: ARQUITETO E URBANISTA – Métodos e técnicas de desenho e projeto. Informática aplicada à 
arquitetura. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Projetos complementares: 
especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico. Instalações elétricas e hidrossanitárias. 
Elevadores. Ventilação/exaustão. Ar-condicionado. Telefonia. Prevenção contra incêndio. Controle e fiscalização 
de obras. Orçamento e composição de custos. Levantamento de quantitativos. Planejamento e controle físico-
financeiro. Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de obras. Coberturas e 
impermeabilização.Legislação e perícia. Normas técnicas. Legislação profissional. Legislação ambiental e 
urbanística estadual e federal. Projeto de urbanismo. Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano. Noções 
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de sistema cartográfico e de geoprocessamento. Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos 
e comunitários. Sistema viário (hierarquização, dimensionamento e geometria). Sistemas de infraestrutura de 
parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento. Lei de Uso 
do solo). Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos). 
Licenciamento ambiental. Sustentabilidade urbana (Agenda Hábitat e Agenda 21). Conhecimento de AutoCAD. 
Estatuto da Cidade - diretrizes gerais da política urbana - Lei 10.257/2001. Acessibilidade de pessoas portadoras 
de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos - NBR-9050. Lei Federal 6.766/1979. 
Metodologia de projeto de arquitetura e de desenho urbano. Conforto humano nas edificações. Industrialização e 
racionalização das construções. Linguagem e representação do projeto arquitetônico. Licitações e contratos da 
administração pública (Lei 8.666/1993).Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento 
Portland. Agregados Argamassa. Concreto: dosagem. tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais 
cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. Introdução à análise ergonômica. Metodologia de Análise ergonômicas. 
Análise ergonômica de demanda e da tarefa. Os comportamentos do homem no trabalho. Análise ergonômica 
da atividade: modelos, métodos e técnicas. Métodos de tratamento de dados em ergonomia. Diagnóstico e 
recomendações ergonômicas.  Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: ARQUIVISTA – História e evolução dos arquivos. Avaliação e seleção de documentos. Tecnologias 
aplicadas aos arquivos. Arquivos permanentes. Planejamento e organização de arquivos. Conservação 
preventiva em acervos arquivísticos. Sistema Nacional de Arquivos. Terminologia Arquivística. Política Nacional 
de Arquivos Públicos e Privados. Legislação Arquivística. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço 
social. Fundamentos históricos metodológicos de serviço social. A prática institucionalizada do assistente social 
nas organizações públicas. Assuntos correlatos à respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. 
Correntes Teórico-Metodológicas no Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e 
projeto). Metodologia e Ideologia do Serviço Social. Políticas Sociais. Perfil histórico das políticas sociais no 
Brasil. Relação teoria-prática no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a questão da participação. Serviço 
Social e interdisciplinaridade. Serviço Social junto à Comunidade. Serviço Social junto à Família. Serviço Social 
na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. Serviço Social na escola. Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS). Políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Código de Ética 
Profissional. Sistema Único de Assistência Social (SUAS)/ Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS/2005. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA – Perfil profissional. Organização e administração de 
bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções: planejamento e elaboração de políticas, seleção, 
aquisição, avaliação, desbastamento e descarte. Ciência da informação. Automação e informatização. Tipologia. 
Intercâmbio. AACR2: Catalogação e classificação. CDD. ABNT NBR ISO 2108:2006 - Número padrão 
Internacional de Livro (ISBN). Controle bibliográfico. Normalização de publicações oficiais: normas da ABNT para 
documentação - NBR-6021, NBR-6022, NBR- 6023, NBR-6027, NBR-6029, NBR-6034, NBR-10520, NBR-10719 
e NBR-14724. Legislações pertinentes a profissão de bibliotecário. Código de Ética do Bibliotecário. Normas 
brasileiras de documentação. Direitos autorais. 
 
CARGO: CONTADOR – Noções sobre Administração Pública: Serviço público: conceito. Organização da 
administração pública brasileira. Orçamento público e processo orçamentário. Gestão na administração pública. 
Processo de planejamento-orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (art. 
70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Controle externo e interno na administração pública. Tomada 
e prestação de contas. Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 101, de 05/05/00. Lei nº. 8.666/93 
e 10.520/02 e suas alterações (das licitações e contratos públicos). Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
Conceito e campo de atuação. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Controle e variações do patrimônio 
público. Contabilização de atos e fatos contábeis. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e 
financeira. Ingressos e dispêndios extraorçamentários. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações 

http://www.mds.gov.br/
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contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e manuais editados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional – STN e Secretaria de Orçamento Federal – SOF, referentes a: procedimentos contábeis 
orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas 
aplicado ao setor público, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e demonstrativo de estatística de 
finanças públicas. Lei 4.320, de 17/03/1964 e alterações posteriores. Resolução CFC nº. 803/96 e suas 
alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº. 560/93 e suas alterações. Código 
de Ética Profissional do Contador. 
 
CARGO: ENFERMEIRO DO TRABALHO – Conhecimento sobre condições de segurança e periculosidade da 
empresa. Necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho. Planos e programas de 
promoção e proteção à saúde dos empregados. Absenteísmo. Levantamentos de doenças profissionais e lesões 
traumáticas, epidemiologia, dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores relacionados com 
as atividades funcionais.  Programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não profissionais. 
Atendimento pré-hospitalar, curativos, imobilizações. Assistência de enfermagem aos trabalhadores. Sinais 
vitais, medicação, Conhecimento quanto ao EPI’s e EPC’ específico de trabalho. Educação sanitária. Prevenção 
de doenças profissionais. PCMSO. CIPA. SESMT. CAT. NR’s 4, 6,7, 9, 15, 16, 30, 32 e 33. Código de Ética 
Profissional.  
  
CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL – Noções de avaliação e perícias. Materiais de 
construção civil – aglomerantes, agregados, pastas e argamassas, concretos hidráulicos, materiais metálicos, 
cerâmicos e betuminosos, pedras naturais, madeiras, tintas, vernizes e vidros. Técnicas de construção civil – 
elementos referentes a edificação, movimento de terra, máquinas, equipamentos, canteiro de obras, técnicas de 
fundações, tecnologia dos elementos de vedação, tipos de coberturas, estruturação do edifício, revestimentos, 
pisos, pinturas, racionalização e tecnologia das construções, memorial descritivo, orçamentos, cronograma 
físico-financeiro, higiene e segurança do trabalho. Instalações prediais – instalações prediais de água fria e 
quente, instalações de esgotos e de águas pluviais, tratamentos individuais de esgotos domésticos, instalações 
elétricas, instalações de gás, instalações contra-incêndio. Projetos de engenharia civil – conceituação de 
arquitetura e de espaço edificado, tipologia e função do edifício, edificações uni e plurifamiliares, comerciais e 
industriais. Projetos estruturais – caracterização estrutural de um edifício, plantas de formas e ferragens, cargas, 
esforços internos, concreto armado, materiais componentes, dimensionamento de pilares, vigas e lajes, 
desenvolvimento do projeto estrutural. Estruturas de madeira e estruturas metálicas. Fundações – propagação e 
distribuição de pressões no solo, fundações diretas, fundações profundas, reconhecimento do subsolo, 
sondagens e escolha do tipo de fundações. Topografia – planimetria, altimetria, planialtimetria-cadastral, 
desenvolvimento de projetos de loteamento. Transportes – estudo do trânsito, contagens volumétricas, pesquisa 
de origem e destino, planejamento de transportes, estimativa de trânsito futuro, volume de projeto, 
dimensionamento e coordenação de semáforos, sinalização de segurança em vias, estudos de acidentes, projeto 
geométrico rodovias e vias urbanas, terraplanagem, cálculo de volumes e distâncias de transportes, 
pavimentação, funcionamento dos sistemas de pavimentação flexível, articulados e rígidos, dimensionamento do 
pavimento. Urbanismo – funções urbanas, estruturas e morfologia urbana, utilização dos espaços urbanos, 
planejamento e gerenciamento de obras urbanas, infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos, legislação 
urbana, plano diretor, plano municipal de desenvolvimento estatuto da cidade. Informática – conhecimento 
específico de AutoCad, Excel, Word e outros programas necessários para organizar e disponibilizar arquivos 
digitais dos projetos. Código de Ética Profissional.  
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA – Conhecimentos básicos em: anatomia, fisiologia, biologia, histologia, bioquímica, 
neuroanatomia e fisiopatologia. Fundamentos de Fisioterapia. Recursos Terapêuticos Manipulativos. 
Conhecimentos básicos em farmacologia Geral. Métodos e técnicas de avaliação fisioterapêutica em suas 
diversas áreas de abrangência da fisioterapia.Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória. 
Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de ulceras de decúbito, prevenção e 
reabilitação de complicações cardiorespiratória. Técnicas de treinamento de postura e marcha. Conhecimentos 
básicos em eletroterapia, fototerapia, hidroterapia, crioterapia, mecanoterapia, termoterapia, mecanismo de ação 
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e seus efeitos físicos, químicos, biológicos, indicações e contra-indicações. Métodos e técnicas cinesioterápicas 
que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos no pré ou pós-
operatórios, em ortopedia, neurologia e traumatologia em vários graus de acometimento. Reabilitação de 
amputados e queimados. Órtese e prótese. Fisioterapia em pacientes no pré ou pós-operatórios de cirurgias 
abdominais ou torácicas, tratamento ou prevenção de alterações respiratórias. Conhecimentos básicos de 
exames complementares. Campos de atuação de Saúde Pública. Administração Fisioterapêutica. Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: JORNALISTA – Teorias da comunicação. Papel social da comunicação. Políticas da Comunicação. 
Comunicação e tecnologia: Globalização da comunicação e seus novos paradigmas. Código Brasileiro de 
Telecomunicações. Características do discurso nos diferentes meios de comunicação. Especificidades dos 
meios impressos, eletrônicos e digitais. Conceitos de jornalismo. Fundamentos teóricos; investigação e 
documentação na comunicação de massa. O papel e responsabilidade social do jornalista e a mediação na 
sociedade informacional. Conceitos de notícia. Critérios da noticiabilidade e os conceitos de ineditismo, verdade, 
objetividade, imparcialidade e interesse público na produção jornalística para diferentes meios. Os veículos 
noticiosos e suas diferentes linhas editoriais. Pragmática jornalística. Definição; critérios para credibilidade; 
retórica moderna, organização discursiva e mecanismos de adesão ideológica. Coerência e coesão textual. 
Tipos de entrevista: formatação e edição em diferentes veículos. História do jornalismo no Brasil: evolução 
tecnológica e seu impacto nas funções jornalísticas, linguagem jornalística, gêneros jornalísticos. Linguagem e 
gramática/dicotomias e interseções, norma culta da língua portuguesa e papel dos manuais de redação das 
empresas jornalísticas, sinais gráficos de revisão e revisão de texto na rede. O jornalismo, a esfera pública e a 
questão da representatividade. Classificação de notícias e técnicas de elaboração de noticiário para diferentes 
meios. A manutenção da linha editorial em diferentes veículos noticiosos. Comunicação institucional. Jornalismo 
e novas tecnologias. Tipologia, formatação e redação do texto jornalístico. Gêneros de redação: definição, 
elaboração e análise de matéria, reportagem, entrevista, editorial, artigo, crítica, crônica, comentário, notas, 
coluna, pauta, espelho, roteiro, informativo, comunicado, carta, release e relatório em diferentes meios. 
Jornalismo digital. Código de ética dos jornalistas. 
 
CARGO: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA GERAL – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças: Cardiológicas: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, valvopatias, arritmias 
cardíacas, cardiopatias congênitas, doença reumática, doenças da aorta, hipertensão arterial e pulmonar, 
endocardite, dislipidemia, gravidez e cardiopatia, síndrome metabólica, choque. Atendimento de Parada 
Cardiorrespiratória. Vasculares: insuficiência arterial periférica, insuficiência venosa, trombose venosa, 
tromboembolismo arterial, tromboembolismo pulmonar, arterites, Síndrome do Pé Diabético, varizes de membros 
inferiores. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite, pneumonia, tuberculose, pneumopatia 
intersticial, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções da pleura. Do sistema digestivo: gastrite e 
úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, neoplasias. Renais: 
insuficiência renal, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções 
urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide 
juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, 
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
transtornos psiquiátricos na clínica geral, demêmcia, álcool e fumo na clínica médica, transtornos relacionados 
ao uso de drogas, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, transtornos ansiosos, fóbicos e 
obsessivo-compulsivo, neuroses histéricas, transtornos somatoformes, transtornos da personalidade, urgências 
psiquiátricas. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, 
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções 
por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, 
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dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, 
urticária, anafiloxia. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA – Segurança alimentar. Nutrição básica aplicada. Educação nutricional. 
Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição. Avaliação Nutricional. Conservação de alimentos. 
Desnutrição. Digestão, absorção e metabolismo. Dietoterapia. Higiene dos Alimentos. IDR. Legislação Brasileira. 
Alimentos Funcionais. Noções de Gastronomia. Intoxicação Alimentar. Microbiologia dos alimentos. Nutrição dos 
grupos etários. Nutrição Enteral e Parenteral. Nutrição Materno Infantil. Principais carências nutricionais. Técnica 
Dietética. Tecnologia dos Alimentos. Alimentos Funcionais. Noções de gastronomia. Código de Ética 
Profissional. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO – Anatomia dental: dentes permanentes e decíduos; características. Patologia oral e 
maxilofacial: anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice; doenças periodontais,defeitos de 
desenvolvimento da região bucal e maxilofacial; infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais; patologia 
das glândulas; tumores e cistos; distúrbios hematológicos; patologia óssea; doenças dermatológicas. Cárie: 
etiologia; diagnóstico; prevenção; tratamento. Adequação do meio bucal. Isolamento do campo operatório. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Biosegurança em odontologia: esterilização; conceitos; proteção do 
paciente e do profissional. Flúor: bioquímica; mecanismo de ação; toxicologia; uso tópico, uso sistêmico. 
Terapêutica e farmacologia odontológica: prescrição, indicação e contra-indicação, mecanismo de ação do 
fármaco. Radiologia odontológica: proteção; técnicas radiográficas; interpretação de imagem. Materiais 
dentários: materiais restauradores; materiais de moldagem; materiais do complexo dentina polpa; cimentos 
odontológicos. Procedimentos restauradores: técnica direta; técnica indireta; preparo cavitário. Odontopediatria: 
erupção dentária; hábitos bucais; prevenção; traumatismo na dentição. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: PEDAGOGO – História da educação. Fundamentos da Educação. Filosofia da Educação. Tendências 
pedagógicas. Gestão Pedagógica. Gestão da educação. Processo de ensino e aprendizagem. Planejamento. 
Currículo. Avaliação. Projeto Político Pedagógico. Metodologia e Prática de Ensino. Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e alterações. Lei nº 12.796, de 4 
de abril de 2013, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de itinerância.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diretrizes 
Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial. Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de 
liberdade nos estabelecimentos penais. Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, instituiu as Diretrizes 
Operacionais para a Educação de Jovens. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. 
 
CARGO: PROGRAMADOR VISUAL – Conceito de projeto gráfico: Fases e passos do projeto gráfico. 
Concepção, produção e reprodução. Rough. Layout. Arte-final. Fotolito. Prova. Impressão e Acabamento. 
Briefing para produção gráfica. Apresentação do projeto gráfico. Tipologia e cores: fonte, família, estilos, tipo, 
corpo, entrelinha e entreletra. Quadricromia, escala de cores, escala Pantone e retícula. Tipos de projetos 
gráficos. Segmentos gráficos. Características do projeto gráfico promocional. Características do projeto editorial. 
Características do projeto comercial. Características dos softwares gráficos: Desenho vetorial e bitmap. 
Resolução (DPI x Pixel). Cores (RGB x CMYK). Softwares para editoração eletrônica. Projeto gráfico. 
Planejamento visual gráfico na comunicação impressa. Problemas de legibilidade na comunicação impressa. 
Padronização gráfica de publicações. Fechamento de arquivos para bureau. Arquivo PDF. Arte final: Preparação 
para o fotolito. Separação de cores. Registro de cores, marca de corte e marca de dobra. Provas. Prelo, máquina 
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e digital. Processos de impressão: Offset. Flexografia. Rotogravura. Silk-screen. Tipografia. Acabamento / 
Montagem: grampo, lombada, encadernação, faca, dobra, verniz, plastificação, refile e relevo.  
  
CARGO: RELAÇÕES PÚBLICAS – Eventos: conceito, abrangência, tipologia, classificação e fases; concepção, 
planejamento, organização e operacionalização de eventos; projetos de eventos, elaboração, implantação, 
acompanhamento e execução; controles para eventos: cronograma, orçamento, e afins; espaços para eventos: 
dimensionamento e leiaute; cerimonial, protocolo e etiqueta; normas do cerimonial público. Símbolos nacionais. 
Pronomes de tratamento (segundo manual de redação da presidência da república - 2ª edição revista e 
atualizada, Brasília, 2002). Responsabilidade socioambiental em eventos.  Planejamento das receitas, despesas, 
orçamentos e fluxo de caixa; fontes potenciais de recursos e formas de captação; terminologia técnica; 
instrumentos de controle. Marketing de eventos: comunicação, publicidade, propaganda, relações públicas. 
Relacionamento com a imprensa e assessoria de imprensa. Código de Ética Profissional. 
 
CARGO: REVISOR DE TEXTOS – Ortografia, acentuação e pontuação gráfica. Emprego das classes 
gramaticais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Estruturas linguísticas e elementos 
semânticos do texto. Redação e correspondências oficiais. Redação e técnica. Pronomes de tratamento: 
concordância e emprego. Características, elementos e estrutura de textos oficiais. Retórica e teoria da 
argumentação. Teoria da argumentação: formas de raciocínio; raciocínio e argumento; dedução e indução; o 
raciocínio categórico-dedutivo. Vícios de raciocínio. 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. 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. Elaboração de resumo e resenha crítica.  
  
CARGO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO – Secretariado: origens a atualidade; níveis de atuação profissional; 
regulamentação da profissão - Lei 7377, de 30/09/85 e Lei 9261, de 10/01/96, Ética empresarial. Postura 
profissional. Organização de reuniões. Atendimento ao público.  Atendimento telefônico. Agenda e preparação 
de viagens. Etiqueta empresarial. Comunicação empresarial e oficial: suas especificidades, pronomes de 
tratamento, vocativo, abreviaturas. Manual de redação da presidência da república. Processo de comunicação. 
Arquivologia: documentação e informação, microfilmagem, tabela de temporalidade, Planejamento e organização 
de eventos. Cerimonial público e protocolo - Decreto no 70.274, de 9 de março de 1972. Símbolos nacionais - Lei 
no 5.700, de 1 de setembro de 1971. Elaboração de convites. Ordem de precedência, Tipos de mesas. 
Recrutamento e seleção. Curriculum vitae. Trabalho em equipe. Automação de escritórios. Administração do 
tempo. Gestão secretarial. Administração de conflitos. Tecnologia da informação. Gestão de pessoas. Noções de 
administração. Gestão de processos. Código de Ética profissional. Língua Estrangeira: Inglês, Francês ou 
Espanhol – Gramática básica e interpretação de texto. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – História da educação. Fundamentos da Educação. 
Filosofia da Educação. Tendências pedagógicas. Gestão Pedagógica. Gestão da educação. Processo de ensino 
e aprendizagem. Planejamento. Currículo. Avaliação. Projeto Político Pedagógico. Metodologia e Prática de 
Ensino. Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) 
e alterações. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes para o atendimento de 
educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação 
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Básica, modalidade Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos 
em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, 
instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. 
 
Bibliografia. A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 


