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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2014 

CONTEÚDO DAS PROVAS 
 
PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA – Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, 
encontros vocálicos e divisão silábica. Morfologia. Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes 
e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de crase. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 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. 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. Vocabulário. 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 
11.892, 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; 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 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;  
 
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.      



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

 
EDITAL Nº 01, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
 

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

 

 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
COMUM A TODOS AS ÁREAS: Metodologia e Prática de Ensino. Avaliação da Aprendizagem. 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. 
 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO – 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. 
 
ÁREA: ALIMENTOS – Noções de Bioquímica. Definições, classificação, funções, importância e disponibilidade 
dos alimentos. Transporte e equipamentos. Refrigeração e congelamento de alimentos. Fisiologia e 
transformações bioquímicas na pós-colheita de frutas e hortaliças. Manuseio, embalagens e armazenamento de 
alimentos. Processos de cristalização e secagem de alimentos. Processamento de vegetais desidratados. 
Processamento de frutas: fabricação de compotas, geléias, polpas, sucos e néctares. Processamento e 
beneficiamento de cereais. Processamento de raízes e tubérculos. Processamento de óleos e gorduras vegetais. 
Processamento, estocagem e preservação de carnes e produtos cárneos. Avaliação e controle de qualidade de 
alimentos. 
 
ÁREA: ARQUITETURA – 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 
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 
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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. 
 
ÁREA: ARTES – Metodologia do ensino da Arte. Arte e educação. Movimentos artísticos (Impressionismo, Pós 
Impressionismo, Expressionismo, Fauvismo, Dadaísmo, Surrealismo e Futurismo). História da Arte no Brasil e no 
mundo. Semana de Arte Moderna. Cultura afro-brasileira. Cultura indígena. Cultura popular. Arte 
Contemporânea. Linguagem visual. Linguagem musical. Artes visuais. Teatro. Folclore. Música. Dança.   
 
ÁREA: BIBLIOTECONOMISTA – 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: formato de intercâmbio. Indexação: conceito, definição, linguagens de 
indexação, descritores, processos de indexação, tipos de indexação. Resumos de índices: tipos e funções. 
AACR2: Catalogação e classificação. Sistema de classificação: CDD (Classificação Decimal Dewey), CDDdir 
(Classificação Decimal de Direito). ABNT NBR ISO 2108:2006 - Número padrão Internacional de Livro (ISBN). 
Controle bibliográfico. Conservação e preservação de documentos. 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. Normas brasileiras de documentação. Direitos autorais. Biblioteca 
universitária: estrutura, organização, funções e objetivos. Legislações pertinentes a profissão de bibliotecário. 
Código de Ética do Bibliotecário.  
 
ÁREA: BIOLOGIA – Citologia e Histologia. Organização e função dos componentes celulares. Divisão celular. 
Principais tecidos animais e suas funções. Estruturas e funções nos seres vivos. Sistemas de nutrição, digestão 
e excretores. Sistemas de trocas de gases. Sistemas de transportes em animais e vegetais.  Sensibilidade e 
coordenação nervosa e hormonal. Sistemas de revestimento, sustentação e locomoção. Reprodução e 
Embriologia. Noções fundamentais do desenvolvimento dos animais e vegetais. Genética e evolução. Genética 
Mendeliana. Alelos múltiplos. Interação Gênica e Herança quantitativa. Herança e sexo. Mapas genéticos. 
Biotecnologia e Engenharia Genética.  
 
ÁREA: CONTABILIDADE – 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 
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. 
 
ÁREA: DIREITO – O Sistema Jurídico Administrativo. Princípios Basilares do Direito Administrativo. 
Administração Pública. Organização da Administração. Serviços Públicos. Poderes Administrativos. Atos 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

 
EDITAL Nº 01, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
 

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

 

 

Administrativos. Contrato Administrativo. Gestão Patrimonial. Administração Pública: Disposições Gerais (arts. 
37 e 38 da Constituição da República). Noções Gerais sobre a Lei de Introdução ao Código Civil. Organização 
Político Administrativo. Jurisdição Constitucional. Divisão Espacial do Poder. Organização dos Poderes. Defesa 
do Estado. Do Sistema Tributário Nacional. Da Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social. Dos Atos 
Processuais. Do Processo e do Procedimento. Do Procedimento Ordinário. Do processo de execução. Do 
processo cautelar. Legislação Tributária. Legislação Trabalhista. Legislação Ambiental.  
 
ÁREA: ECONOMIA – Macroeconomia: 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 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. Instrumentos de Política Comercial: 
tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de 
comércio exterior. Mercado de Capital Global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC.  
Microeconomia: 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. Economia do Setor Público: conceito de bem público; externalidades; funções 
governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. 
Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil. 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-Privada (PPP). Código de Ética Profissional. 
 
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA – Concepção de Educação Física. Dança como linguagem que permite exteriorizar 
sentimentos e emoções, expressão da própria vida. Educação Física Escolar e qualidade de vida, frente à 
realidade social econômica política e cultural, nos seus diferentes significados. Educação, Trabalho, Saúde e 
Lazer. Educação Física e Cidadania. Educação Física e Educação, Educação Física e Esporte. Educação Física 
e Motricidade Humana. Educação Física e Saúde. Educação Física e Sociedade. Educação Física Escolar na 
perspectiva interdisciplinar. Esporte como fenômeno sócio-cultural. Finalidades da Educação Física Escolar na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Ginástica como forma de exercitação corporal. Jogo como produção 
social no processo ensino aprendizagem. Recreação e jogos. Iniciação ao desporto e a dança. Atividades 
lúdicas. Atividade física como agente promotor de saúde. Atividade física durante o crescimento e o 
desenvolvimento. Efeitos do estresse ambiental sobre a performance humana. Código de Ética do Profissional 
de Educação Física. 
 
ÁREA: ENGENHARIA 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 
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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.  
 
ÁREA: ENGENHARIA FLORESTAL – Silvicultura: sementes, produção de mudas, viveiros florestais. Ecologia 
florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios florestais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos 
químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo. Implantação de povoamentos florestais: preparo de 
solo, plantio, espaçamento, tratos culturais. Proteção florestal: controle de pragas, doenças e incêndios 
florestais. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de 
crescimento de árvores. Inventário florestal: método aleatório e estratificado. Exploração florestal: colheita 
florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos, custos, rendimentos, 
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços, mercado, juros, avaliação de viabilidade 
de projetos de investimentos, amortização, depreciação, crédito florestal. Manejo de bacias hidrográficas: 
diagnóstico de bacias, controle de erosão e torrentes, recuperação de bacias hidrográficas. Manejo florestal: 
desrama desbaste, rotação, sustentabilidade de produção, taxa de corte, planejamento florestal, plano de 
manejo, benefícios imateriais. Tecnologia da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira. 
Legislação: Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual; Legislação Ambiental, Resoluções do 
CONAMA. Auditoria: florestal e ambiental. Construções florestais. Dendrologia: identificação de árvores, 
fitosociologia, fitogeografia, índices de concorrência. Sensoriamento remoto: fotointerpretação, fotogrametria, 
SIG. Sistemas agrosilvipastoris: sistemas agroflorestais e sistemas silvipastoris. Paisagismo: projetos e manejo 
de paisagem. Administração florestal. 
 
ÁREA: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Legislação sobre Higiene e Segurança do Trabalho. Organização e Administração. 
Estatísticas de Acidente do Trabalho. Ergonomia. Ventilação Industrial. Noções de Toxicologia Industrial. Noções 
de Epidemiologia. Saneamento do meio. Proteção contra incêndio. Primeiros Socorros. Higiene do Trabalho. 
Arranjo Físico. Avaliação e controle dos riscos: proteção coletiva, equipamento de proteção individual, riscos 
ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. riscos em eletricidade. transporte e 
movimentação de materiais. Segurança na construção civil. Programas, Campanhas e SIPATs. Acidentes do 
Trabalho: causas, conseqüências, programas de prevenção, comunicação e análise de acidentes. Segurança no 
trânsito. Inspeções de segurança. SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conceito de Risco, perigo, 
acidente, incidente. PPRA e PCMSO. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. LTCAT - Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho. Programas de Gerenciamento de Riscos. Auditoria de Segurança. Técnicas 
de Análise de Riscos: Série de Riscos, Análise Preliminar de Riscos, Análise de Modos de Falha e Efeitos, 
HAZOP, Análise de Árvore de Falhas, Técnica de Incidentes Críticos. Proteção do Meio Ambiente. Transporte de 
materiais perigosos.  
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ÁREA: FILOSOFIA – Carta Sobre a Felicidade. Ensino de Filosofia. Filosofia. Razão. Verdade. O conhecimento. 
A religião. As artes. Ética. Política. A cultura. Lógica. Metafísica. As ciências. O mundo da prática. Filosofar, 
Pensar, Sentir, Comunicar, Agir, Fazer. Ideologia e Cidadania. Os conflitos de nossa época e a exigência de uma 
orientação ético-política fundamental. A situação do ser humano como problema ético. A fundamentação 
pragmático-transcendental da ética da comunicação e o problema do mais alto estágio de uma lógica de 
desenvolvimento da consciência moral. Cosmologia. Filosofia Geral. 
 
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. 
 
ÁREA: GEOGRAFIA – Introdução à Geografia. Ciência: objeto, princípios e métodos, tendências da Geografia. 
Categorias da análise geográfica: espaço, paisagem, região, território, lugar, escala, redes, etc.; Dinâmica 
populacional; Teorias demográficas; Transição demográfica mundial; Tendências demográficas da 
contemporaneidade; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Economia e sociedade: as atividades 
econômicas; o desemprego e o subemprego; a distribuição da renda. Organização do espaço urbano: O 
processo de urbanização mundial; redes urbanas; problemas ambientais urbanos. Organização do espaço 
agrário: A organização da produção agrícola; a agropecuária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos; 
modernização agrícola; os agronegócios; relações de trabalho no campo; problemas ambientais rurais. 
Organização do Espaço Mundial. Da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial: a geopolítica do pós-guerra; a 
economia mundial no pós-guerra; o mundo pós-Guerra Fria. A Revolução Tecnológica: a revolução técnico-
científica; do fordismo a produção flexível; a atual Divisão Internacional do Trabalho; a revolução informacional 
no espaço geográfico; o mundo do trabalho. Globalização e fragmentação: o processo de globalização; blocos 
econômicos; as fragmentações mundiais; os principais conflitos mundiais. Organização do espaço brasileiro: 
Formação econômica e territorial do Brasil. A população brasileira: formação, migração, transição demográfica, 
estrutura etária, PEA, etc. A industrialização brasileira: processo histórico da industrialização no Brasil, a 
estrutura industrial brasileira, distribuição espacial da industria brasileira. A urbanização brasileira: urbanização, 
redes urbanas, metropolização, desmetropolização; A produção de energia no Brasil. O espaço agrário 
brasileiro: estruturas agrárias problemáticas, produção agropecuária, as relações de trabalho no campo, conflitos 
no campo, movimentos sociais rurais. Características naturais brasileiras: as bases geológicas; relevo brasileiro, 
classificações do clima, a cobertura vegetal brasileira: fatores que influenciam na vegetação. Classificação, 
bacias hidrográficas brasileiras. Principais problemas ambientais brasileiros: queimadas, desmatamento, erosão, 
poluição atmosférica, poluição hídrica, resíduos sólidos, etc. Unidades Regionais Brasileiras: O processo de 
regionalização do Brasil: as macrorregiões do IBGE e os complexos econômicos regionais. Aspectos regionais 
brasileiros: os diferentes brasis; Meios de orientação: Coordenadas geográficas, representação da Terra, Fusos 
horários e Cartografia. 
 
ÁREA: GEÓLOGO – Movimentação da água no subsolo, ação da água subterrânea em maciços rochosos. 
Ciclo hidrológico e hidrogeologia. Princípios de geoquímica. Estruturas em rochas. Erosão, movimentação de 
massa gravitacional e riscos geoambientais. Sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto 
aplicado a análises geológicas. Geomorfologia e relevo. Intemperismo, formação e classificação de solos. 
Classificação e ciclo das rochas. Geologia do Brasil. Geomorfologia do Brasil. Solos do Brasil. Princípios de 
geofísica. Geologia aplicada a engenharia, classificação de maciços rochosos e geotecnia. Perfuração e 
desmonte de rochas. Código de Ética Profissional. 
 
ÁREA: HISTÓRIA – História Geral: Civilizações da Antiguidade. As civilizações orientais: características 
políticas, sociais, econômicas e culturais; O mundo greco-romano; Instituições Políticas, Sociais e Econômicas; 
Colonização grega. O helenismo e expansão do império romano; Mundo Medieval; O Feudalismo: sistema 
econômico, social e político; Desenvolvimento e queda do Império Bizantino; Origem e expansão do Islamismo; 
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O Renascimento comercial e as cidades; Mundo moderno; Formação dos Estados Modernos; O Renascimento; 
As Reformas Religiosas; O desenvolvimento comercial e a expansão europeia; A revolução comercial e a 
colonização da América; Mundo Contemporâneo; Ideias políticas e sociais do século XVIII; A Revolução 
Francesa; Movimentos de Independência na América; O Estado no século XIX e o Nacionalismo; Aparecimento 
das potências industriais; A expansão colonial na África e Ásia; A Primeira Guerra Mundial e a liga das nações; A 
Revolução Russa; Os Estados totalitários no século XX; A Segunda Guerra Mundial e a ONU; A cultura e a 
tecnologia no século XX. História do Brasil O descobrimento do Brasil e a expansão europeia no início dos 
tempos modernos; Sistema colonial, a crise do sistema colonial; O Brasil Império; O Primeiro Reinado, a crise 
regencial; O Segundo Reinado; Transformações sociais, políticas e econômicas no século XIX, política exterior 
do Império a Queda do Império; A cultura Brasileira no século XIX; O Brasil República; Evolução política, social e 
econômica da República Velha; A República Velha e a Revolução de 30; A Segunda República (1930-1945) A 
época de Vargas e o Estado novo; A economia e o desenvolvimento e a cultura na Segunda República; O Brasil 
Contemporâneo; A Redemocratização; A evolução política e social; A política do desenvolvimento; O populismo 
e a crise de 1964; Diretrizes políticas e econômicas; Abertura política e a constituinte; A evolução cultural. 
 
ÁREA: INFORMÁTICA BANCO DE DADOS – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. Sistemas 
operacionais. Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de 
microcomputadores. Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. 
Internet. Editoração gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos 
e lógica de programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. 
Projetos de sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. 
Configuração e manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação 
e estruturas de dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados 
na literatura e suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. 
Conhecimentos técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. 
Segurança de sistemas e redes. Sistemas distribuídos. 
 
ÁREA: INFORMÁTICA DESIGN – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. Sistemas operacionais. 
Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de microcomputadores. 
Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. Internet. Editoração 
gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos e lógica de 
programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. Projetos de 
sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. Configuração e 
manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação e estruturas de 
dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados na literatura e 
suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. Conhecimentos 
técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. Segurança de sistemas 
e redes. Sistemas distribuídos. 
 
ÁREA: INFORMÁTICA ENGENHARIA DE SOFTWARE – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. 
Sistemas operacionais. Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de 
microcomputadores. Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. 
Internet. Editoração gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos 
e lógica de programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. 
Projetos de sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. 
Configuração e manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação 
e estruturas de dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados 
na literatura e suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. 
Conhecimentos técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. 
Segurança de sistemas e redes. Sistemas distribuídos. 
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ÁREA: INFORMÁTICA GERAL – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. Sistemas operacionais. 
Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de microcomputadores. 
Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. Internet. Editoração 
gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos e lógica de 
programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. Projetos de 
sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. Configuração e 
manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação e estruturas de 
dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados na literatura e 
suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. Conhecimentos 
técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. Segurança de sistemas 
e redes. Sistemas distribuídos. 
 
ÁREA: INFORMÁTICA REDES – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. Sistemas operacionais. 
Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de microcomputadores. 
Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. Internet. Editoração 
gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos e lógica de 
programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. Projetos de 
sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. Configuração e 
manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação e estruturas de 
dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados na literatura e 
suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. Conhecimentos 
técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. Segurança de sistemas 
e redes. Sistemas distribuídos. 
 
ÁREA: INFORMÁTICA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS – Teoria da computação. Sistemas aplicativos. Sistemas 
operacionais. Desenvolvimento de sistemas. Hardware. Sistemas de informação. Manutenção de 
microcomputadores. Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. 
Internet. Editoração gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos 
e lógica de programação. Arquitetura de computadores. Programação web. Programação orientada a objetos. 
Projetos de sistemas. Gestão da tecnologia da informação. Comércio eletrônico. Análise de sistemas. 
Configuração e manutenção de computadores. Introdução ao processamento de dados. Lógica de programação 
e estruturas de dados. Bancos de dados. Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados 
na literatura e suas aplicações em sistemas orientados a objetos. Design gráfico. Engenharia de software. 
Conhecimentos técnicos relativos ao processamento de software livre. Redes. Redes de computadores. 
Segurança de sistemas e redes. Sistemas distribuídos. 
 
ÁREA: LIBRAS – Fonologia e Língua Brasileira de Sinais. Morfologia e Língua Brasileira de Sinais. Sintaxe e 
Língua Brasileira de Sinais. Semântica e pragmática e Língua Brasileira de Sinais. 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. História da educação do surdo. Saberes e práticas da inclusão. Inclusão 
do aluno com surdez. Legislação sobre a Língua Brasileira de Sinais. Políticas educacionais para surdos. 
Educação inclusiva. Atendimento educacional especializado para os alunos com surdez. 
 
ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA / ESPANHOL – Acentuación. Adverbio. Artículo. Colocación pronominal. 
Complemento Directo e Indirecto. Comprensión e Interpretación de texto. Conjunción. Demostrativo. El español y 
sus variedades. Expresiones idiomáticas. Falsos amigos. Fonética y Fonología. Nombre. Numerales. Ortografía. 
Posesivo. Preposición. Verbo: conjugación, tiempos y modos. Vocabulario. Adquisición/Aprendizaje de segundas 
lenguas y lengua extranjera. Los métodos de Enseñanza y Aprendizaje. Análisis contrastivo. Análisis de errores. 
Interlengua. 
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ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA / FRANCÊS – Ensino-aprendizagem da língua francesa.Compréhension de 
texte. Les éléments du discours. La phrase simple: structures de la phrase simple affirmative, fonctions 
essentielles et accessoires; structures de la phrase négative, exclamative et interrogative. La phrase complexe: la 
juxtaposition, la coordination et la subordination. Les parties du discours. Le nom: genre, nombre et fonctions. 
L'adjectif qualificatif: genre, nombre, accord, degré, fonctions et place. La détermination: l'article, formes et 
emplois; les pronoms personnels: formes, emplois et place; les adjectifs et les pronoms démonstratifs, possessifs 
et indéfinis: fonctions et emplois; les pronoms et les adjectifs interrogatifs et relatifs: fonctions et emplois; les 
adjectives numéraux. Le système verbal: les conjugaisons; les constructions: les verbes transitifs et intransitifs, 
actifs et passifs, pronominaux et non-pronominaux, impersonnels; les modes et les temps: valeurs et emplois; 
l'accord du verbe; la concordance des temps. Les mots invariables: les prépositions et les conjonctions, emplois; 
les adverbes, emplois, fonctions et place. 
 
ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA / INGLÊS – Verb Forms (affirmative/interrogative/negative): The present 
simple; the present continuous; the past simple; the past continuous; the present perfect; the present perfect 
continuous ; the past perfect; the future; the near future; the future continuous . Modals and auxiliary verbs. 
Phrasal Verbs. Used to/get used to/be used to. If clauses and other conditionals. The Infinitive and the “-ing” form. 
Reported Speech. Articles: indefinite and definite articles . Nouns: singular and plural; countable and uncountable 
nouns. Quantifiers: much, many, a lot, little, few etc. Pronouns: subjective and objective pronouns; 
demonstratives; reflexive and emphatic pronouns: indefinite pronouns; possessive pronouns. Adjectives: the use 
and position of adjectives; comparatives and superlatives; adjectives ending in “-ed” and “-ing”; possessive 
adjectives. Adverbs: of manner, of frequency, time and place; adverbs of degree; “too” and “enough”. 
Prepositions and Preposition Phrases. Prepositions/Link  words. Relative clauses: with “who, which, that”; “where, 
whose, what”; defining and non-defining relative clauses; clauses with “-ing” or a past participle; “with” in 
identifying phases. Word order. Vocabulary, antonyms, synonyms, false cognates, meanings, idioms, 
collocations, ambiguity. Pronunciation: vowel sounds, consonant sounds, “-ed sounds”, plural sounds.  READING 
COMPREHENSION. PCN’S. Second Language Acquisition: some taxonomies, some hypotheses, and some 
models. Teaching Methodologies/Approaches and Techniques. The Listening-Speaking Skills. The Reading 
Process: techniques and strategies. Writing Phonetics and Phonology. 
 
ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA – Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. 
Ensino e aprendizagem da gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise. Língua falada e escrita. 
Variações linguísticas. Norma padrão. O texto: tipologia textual. Intertextualidade. Coesão e coerência textuais. 
O texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. Fonologia. Estrutura 
e formação das palavras. Morfologia e Morfossintaxe. Sintaxe. Semântica. Acentuação gráfica. Crase. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Pontuação. Tipologia textual. Gênero textual. 
Interpretação e compreensão de texto. Literatura Brasileira. 
 
ÁREA: MATEMÁTICA – Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e 
complexos: operações e propriedades. Produtos notáveis e fatoração. Relações. Funções de 1º e 2º grau, 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Equação do 1º grau. Equação do 2°grau. Fatoração de polinômios. 
Equações polinomiais e transcendentais (exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). Exponencial e 
logaritmos. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Trigonometria. Geometria 
plana e espacial. Análise combinatória. Probabilidade. Estatística. Sequências e progressões. Matrizes, 
Determinantes e Sistemas lineares. Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e regra 
de três simples e composta. Juros simples e Compostos. Operações com polinômios. Referencial cartesiano e 
construção de gráficos. Lógica Matemática. História da Matemática. 
 
ÁREA: MÚSICA – Metodologias de musicalização. Principais correntes da música no Brasil. Músicas folclóricas, 
étnicas e populares. Prática instrumental e canto coral. Noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil. 
Educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI. Principais movimentos da música 
popular nos séculos XX e XXI. História da música no Brasil. Música popular brasileira. Notações rítmicas, 
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melódicas e harmônicas. Claves, escalas, intervalos, acordes, encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e 
instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais 
tipos de conjuntos e suas características.  
 
ÁREA: PEDAGOGIA – 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. 
 
ÁREA: PESCA – Botânica Aquática. Zoologia Aquática. Biologia dos Animais Aquáticos. Geologia de Ambientes 
Aquáticos. Ecologia. Termodinâmica Técnica. Microbiologia Geral e do Pescado. Aspectos da Pesca Brasileira. 
Oceanografia. Economia Pesqueira. Engenharia para a Aquicultura. Mecânica Aplicada à Pesca. Dinâmica de 
Populações e Avaliação de Recursos Pesqueiros. Navegação. Manejo de Bacias Hidrográficas. Fisioecologia de 
Animais Aquáticos. Tecnologia do Pescado. Máquinas e Motores Utilizados na Pesca. Administração e 
Legislação Pesqueira. Instalações Pesqueiras. 
 
ÁREA: PSICOLOGIA – História e evolução da Psicologia. Processos psíquicos essenciais: consciência, 
sensação, percepção, atenção, memória, emoção, aprendizagem. Pensamento e linguagem. A personalidade 
em seus fundamentos básicos, estruturas e teorias. Desenvolvimento: pressupostos teóricos e ciclos vitais. 
Aprendizagem: cognitivismo, comportamentalismo, psicanálise, humanismo e o processo histórico social. A 
Psicologia Social e conceitos básicos: Técnicas projetivas e psicométricas na Avaliação Psicológica, a ética da 
avaliação, os testes de inteligência, aptidões cognitivas e personalidade. A Psicologia e a Saúde: o papel do 
psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e doença. Saúde Mental no individuo, na família e no 
trabalho, as psicopatologias. As diferentes abordagens psicoterápicas, temas, técnicas e aplicações. Psicologia 
do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Psicologia Ocupacional. 
 
ÁREA: QUÍMICA – Técnicas básicas de laboratório. Substâncias Puras. Estrutura dos Átomos. Tabela 
Periódica. Ligação Química. Funções Inorgânicas. Reações Químicas. Estudo Geral dos Gases. Estudo Geral 
dos Líquidos e Sólidos. Soluções.  Cinética Química. Energia das Reações Químicas. Reações Reversíveis - 
Aspectos Gerais. Reações Reversíveis - Ácidos e Bases. Reações Reversíveis em sistemas heterogêneos. 
Óxido-Redução. Radioatividade. Composto de Carbono - Aspectos Gerais. Principais Funções Orgânicas. 
 
ÁREA: SOCIÓLOGO – Sociologia: Conceitos e objetos de estudos. Origens da Sociologia: Precursores e bases 
teóricas. Pensadores da Sociologia Contemporânea. A Sociologia como Ciência. Contribuição da Sociologia para 
o mundo atual. Sociedade, Cultura e Indivíduo. A Espécie Humana e o Processo de Socialização. Os diversos 
tipos de sociedades. Caracterização das Sociedades do Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos. Aspectos gerais 
das sociedades no contexto da globalização. Os diversos valores históricos das sociedades. Organização Social. 
O Homem e o Ambiente Social. Movimentos Sociais no Brasil. As Sociedades Primitivas. Aspectos Sociológicos 
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atuais no Brasil e no Mundo. Sociologia e Religião. Sociologia e Política. Teorias Sociológicas Clássicas; Teorias 
Sociológicas Contemporâneas.  
 
ÁREA: VETERINÁRIO – Reprodução Animal. Inspeção Sanitária. Principais doenças infecciosas transmissíveis 
ao homem. Principais doenças parasitárias transmissíveis ao homem. Toxi-infecções alimentares. 
Beneficiamento do leite de consumo. Controle Químico e microbiológico de leite e produtos lácticos. Aspectos 
higiênicos e sanitários do pescado. Patologia Animal. Etiologia. Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação 
relativos ás doenças: Febre Affosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suma, Carências Vitamínico-
minerais, Principais Ectoparasitoses de bovinos e suínos, principais doenças das aves. Bovinocultura de corte e 
bovinocultura de leite: Formação e manejo de pastagem e forrageiras. Código de Ética do Médico Veterinário. 
 
BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.   
 


