MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

EDITAL N.º 16/2019/REI/IFTO, DE 28 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EFETIVOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO DO IFTO
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DE PROFESSOR EBTT E CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO
1.
CONHECIMENTOS BÁSICOS
1.1.

LÍNGUA PORTUGUESA

1.1.1.

Professor EBTT e Técnicos Administrativos em Educação – Nível Superior

Leitura e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Leitura e
análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal. Mecanismos de
produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, citação.
Ortografia oficial. Acentuação tônica e gráfica. Morfologia: estrutura e formação de palavras.
Classes de palavras: emprego e funções. Colocação pronominal. Fatores de textualidade: coesão e
coerência. Dialogismo entre textos: intertextualidade e paráfrase. Redação Oficial: normas para
composição do texto oficial. Tipos de correspondência oficial. Teoria geral da frase e sua análise:
orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância verbal e nominal. Sintaxe de
regência verbal e nominal. Norma-padrão e variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica,
histórica. Crase. Sinais de pontuação em períodos simples e compostos. A pontuação e o
entendimento do texto. Semântica: polissemia, ambiguidade, denotação e conotação, figuras e
funções de linguagem, vícios de linguagem. Características dos diferentes discursos (jornalístico,
político, acadêmico, publicitário, literário, científico, etc.)
1.1.2.

Técnicos Administrativos em Educação – Nível Médio

Compreensão e interpretação de textos: ideias principais e secundárias, explícitas e
implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais; significação contextual de palavras e
expressões. Fatores de textualidade: coesão e coerência textual. Ortografia oficial. Acentuação
gráfica e crase. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Sintaxe do período simples e composto. Significado das palavras:
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Ambiguidade, denotação e conotação, figuras de
linguagem, vícios de linguagem. Redação Oficial: normas para composição do texto oficial; tipos de
correspondência oficial.
1.2.

INFORMÁTICA BÁSICA

1.2.1.

Comum a todos os cargos
Anexo REI/IFTO 0631085

SEI 23235.007648/2019-77 / pg. 1

Hardware e Software – conceitos básicos, sistemas operacionais: GNU/Linux e
Windows 7 ou superior, Conceitos de Internet e Intranet e suas tecnologias, World Wide Web –
WWW –, Navegador de Internet (Internet Explorer 9 ou superior, Mozilla Firefox 45 ou superior,
Chrome 45 ou superior); Correio Eletrônico; Conceitos de segurança da informação; Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Dispositivos de
armazenamento, entrada e saída. Conhecimento sobre Processador de Texto (LibreOffice Writer
versão 5), Planilha eletrônica (LibreOffice Calc versão 5), Editor de Apresentações (LibreOffice
Impress versão 5).
1.3.

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO

1.3.1.

Professor EBTT

Trabalho e Educação. Educação e inclusão social. A Didática e as Tendências
Pedagógicas: contribuições para a formação de professores. Legislação nacional para a educação
profissional. As tecnologias da educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem.
Planejamento, currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem. Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e a organização da educação no Brasil. Organização e gestão do trabalho
escolar. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Do provimento, Da vacância, Da remoção e Da
redistribuição; Do regime disciplinar. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988: Da educação (art. 205 ao 214); as disposições constitucionais aplicadas aos
servidores públicos (art. 37 ao 41). Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994: Dos principais
deveres do servidor público e Das vedações ao servidor público. Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012: no que tange ao Plano de Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
1.3.2.

Técnicos Administrativos em Educação – Nível Superior e Nível Médio

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Do Provimento; Da Vacância; Da
Remoção; e Da Redistribuição; Do Regime Disciplinar. Constituição da República Federativa do
Brasil, de 5 de outubro de 1988: Da educação (art. 205 ao 214); as disposições constitucionais
aplicadas aos servidores públicos (art. 37 ao 41). Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994: Dos
principais deveres do servidor público e das vedações ao servidor público. Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 – Licitação. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Lei nº 11.091, de 12 de
janeiro de 2005, com as alterações da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO/ÁREA

2.1.

PROFESSOR EBTT/ÁREA: BIOLOGIA

Imunidade Inata e Imunidade Adquirida; Células e tecidos do sistema imunológico.
O papel das moléculas de MHC na imunidade. Estrutura dos anticorpos: imunoglobulinas. Ligação
antígeno-anticorpo. Receptores de antígenos nas células T. Doenças autoimunes e rejeição de
órgãos transplantados. Vacinas e Imunidade. Grupos Sanguíneos e Eritroblastose Fetal. Introdução
à Parasitologia: modalidades de parasitismo, tipos de hospedeiros e parasitos, vias de penetração e
evolução dos parasitos. Gêneros Schistosoma, Taenia, Trichomonas, Trypanosoma, Leishmania,
Plasmodium. Ascarídeos, ácaros, piolhos e moscas parasitos do homem, moscas, mosquitos, pulgas
e barbeiros transmissores de doenças para o homem. Doenças epidêmicas e emergentes. A
formação do professor. A ética profissional docente. Planejamento, recursos didáticos e avaliação
para o ensino de ciências e biologia. Tecidos: Epitelial de revestimento, glandular; conjuntivo,
adiposo, cartilaginoso; ósseo; sanguíneo; muscular, nervoso e hematocipoese.
2.2.

PROFESSOR EBTT/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA

Avaliação do ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física. Metodologia do
ensino da Educação Física. A Educação Física como componente curricular no ensino médio. A
Educação Física colaborando na prevenção, manutenção e recuperação da qualidade de
vida. Metodologia do ensino das atividades físicas desportivas para portadores de necessidades
especiais, nas aulas de Educação Física. Fundamentos sociais, históricos e filosóficos da Educação
Física no Brasil. Exercício físico e desempenho para jovens: Biomecânica; aprendizagem motora,
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desempenho motor; fisiologia do exercício: alterações morfofuncionais decorrentes do exercício
físico; biomecânica: aplicada ao exercício físico e esporte. Corpo e linguagem: Atividades rítmicas e
expressivas; A dança no contexto escolar; Lutas e educação física escolar; Ginástica e suas
variantes no contexto pedagógico; Atividades circenses aplicadas à educação física. O
conhecimento científico acerca das modalidades coletivas. O conhecimento científico acerca das
modalidades individuais;
2.3.

PROFESSOR EBTT/ÁREA: GEOGRAFIA

O papel da geografia no ensino médio de acordo com os PCNEM (Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio); Brasil e Mundo: Cartografia; Fusos horários;
Movimentos da Terra; Tempo geológico da Terra; Rochas; Camadas da Terra; Agentes endógenos
e exógenos de modificação do relevo; Relevo; Solos; Domínios morfoclimáticos; Hidrografia;
Recursos minerais; Recursos energéticos; População: dinâmicas demográficas e movimentos
migratórios; População: teorias demográficas; Processo de urbanização: evolução, características e
reflexos em países subdesenvolvidos; Desigualdade, Exclusão e pobreza; Metropolização; Mundo
contemporâneo: economia, geopolítica e sociedade; globalização e seus fluxos; Blocos econômicos;
Conflitos armados no mundo; A questão energética e seu contexto econômico, político e ambiental;
A agricultura, o agronegócio e a questão fundiária no Brasil; O desenvolvimento industrial no mundo
e no Brasil – a evolução tecnológica; Economia e meio ambiente; Geografia do Tocantins; Geografia
dos continentes: África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania.
2.4.

PROFESSOR EBTT/ÁREA: GEOMÁTICA

Topografia - Planimetria e Altimetria: Introdução; equipamentos; materiais utilizados;
métodos de levantamentos; cálculos de planilhas; desenhos e interpretação de plantas e perfis;
cálculo de cortes, aterros e volumes; determinação de azimutes e transportes de coordenadas para
georreferenciamento de áreas; divisão de áreas, locação de projetos. Desenho técnico: Introdução
ao desenho; Letras e algarismos normativos; Tipos de linhas padronizadas e normalizadas; Escalas e
medidas; Cotagem; Lugares geométricos; Formatação de folhas de desenhos; Simbologias e
convenções topográficas; Desenho de planta topográfica. Desenho Topográfico Computacional: O
ambiente do AutoCAD, configurações, modo today, apresentação da tela gráfica, teclas de funções;
Sistema de coorde nadas, configurações de preferências; Comandos do Menu File, comandos de
edição (Menu Edit), modos de seleção; Controladores de visualização (Zoom), criação de objetos,
criação e edição de textos; Propriedades de objetos, modificando propriedades de objetos properties; Comandos de precisão, ferramentas de medição e informação; Blocos e hachurias;
dimensionamento; Plotagem; desenho por coordenadas. Escala Gráfica; Croqui de acesso, mapa de
localização; Desenho por ângulo e distância. Geodésia: Introdução; Forma da terra e superfícies de
referência e Elipsoides; Sistema Geodésico Brasileiro; Rede de triangulação geodésica; Rede de
nivelamento de precisão; Datum planimétrico e altimétrico brasileiro; Sistemas de referência;
Transporte de coordenadas geodésicas e planas; Poligonação; Posicionamento GPS;
Características básicas do sistema GPS; Estrutura do sistema GPS; Segmento espacial, controle e
usuário; Códigos, portadoras e mensagens de navegação; Sistema de tempo; Modelos matemáticos,
erros e precisão do sistema; Códigos; Medidas de fase; DOP; Refração troposférica e ionosférica;
Técnicas de obtenção e de posicionamento dos dados (RBMC), (RIBAC); Programas de pósprocessamento. Ajustamento de observações: conceitos de ajustamento, observação e modelo
matemático; erros; probabilidade, amostra, estatísticas; variável aleatória, distribuição de
probabilidade; variância, covariância e confiabilidade; propagação das covariâncias; princípio dos
mínimos quadrados, métodos paramétrico, correlato e combinado; qualidade da estimativa; préanálise; análise dos resultados; ajustamento geral; injunções.
2.5.

PROFESSOR EBTT/ÁREA: HISTÓRIA

Introdução aos Estudos Históricos, historiografia e práticas de pesquisa, diferentes
matizes e concepções teórico-metodológicas, entre teoria e prática. História, Memória e relações
com o tempo presente; Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória; Linguagens,
Narrativas Históricas, Produção e Difusão do Conhecimento Histórico. Fundamentos de
arquivologia, de museologia e de patrimônio histórico. Didática e Práticas do Ensino de História na
Educação Básica Brasileira. Temas transversais e a História (História e Meio Ambiente e
desenvolvimento sustentável; História da infância, História da mulher; História e os alimentos.
História da infância e da adolescência, História e o envelhecimento da população; História e a
educação para inclusão de pessoas com deficiência; História e diversidade e gênero; História e a
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educação para o trânsito; História e a educação alimentar; História e o combate ao uso indevido de
drogas). História Geral (Pré-História, Antiguidade, Medieval, Moderna e Pós-modernidade).
História da América pré-colombiana até os dias atuais. História da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil. História do Brasil e as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro. Teoria e prática no estudo de histórias regionais:
Recorte da História do Tocantins. História aplicada aos vários perfis profissionais do Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos, uma proposta interdisciplinar; História Mercado e Mundo do
trabalho.
2.6.
INGLÊS

PROFESSOR EBTT/ÁREA: LETRAS COM ÊNFASE EM PORTUGUÊS E

Língua Portuguesa: Leitura e compreensão de textos. Ortografia oficial. Divisão
silábica. Acentuação gráfica e crase. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe do período simples e composto. Significado
das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Língua Inglesa: Compreensão e
produção de gêneros textuais diversos em língua inglesa. Abordagem comunicativa. Abordagem
lexical. Abordagem reflexiva. Interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de inglês.
Competências para ensinar e aprender língua inglesa. Avaliação do processo ensino-aprendizagem e
de seus atores. Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do
aluno. Conceito de letramento: aplicações ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/inglês, entre
as quais: leitura como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como
letramento. Linguística: Teoria do signo linguístico, significante e significado. Linguagem, língua e fala.
Referente, referência, representação e sentido. Denotação e conotação. Funções e figuras de
linguagem. Teoria da enunciação e a produção do texto escrito: enunciação e enunciado. O ensino
da língua materna: teoria e prática. Texto e contexto. Teoria do discurso e análise de textos verbais
e não verbais. Processos de retextualização. Textualidade: coesão e coerência. Intertextualidade e
polifonia. Tipos textuais. Gêneros do discurso. Linguagem, variação linguística e construção do texto
escrito e falado. Língua e gramática: concepções e tipos de gramática. Literatura: Arte e literatura.
Teoria literária. Gêneros literários. Texto poético e texto em prosa. Estéticas literárias, autores e
obras da literatura brasileira das origens à época contemporânea. Estéticas literárias, autores e obras
da literatura portuguesa das origens à época contemporânea. Literaturas africanas de expressão
portuguesa. Letramento literário e ensino de literatura na educação básica. INGLÊS: Passado
simples e passado contínuo: significados, formas e utilizações. Futuro com will e futuro com going to:
significados, formas e utilizações. Presente simples e presente contínuo: significados, formas e
utilizações. Sentenças condicionais: significados, formas e utilizações. Compreensão de textos em
Língua Inglesa através de estratégias de leitura.
2.7.
LIBRAS

PROFESSOR EBTT/ÁREA: LETRAS COM ÊNFASE EM PORTUGUÊS E

Linguística: Teoria do signo linguístico, significante e significado; Linguagem, língua e
fala. Referente, referência, representação e sentido; Denotação e conotação; Funções e figuras de
linguagem; Teoria da enunciação e a produção do texto escrito: enunciação e enunciado. O ensino
da língua materna: teoria e prática. Texto e contexto. Teoria do discurso e análise de textos verbais
e não verbais. Processos de retextualização; Textualidade: coesão e coerência; Intertextualidade e
polifonia; Tipos textuais; Gêneros do discurso; Linguagem, variação linguística e construção do texto
escrito e falado; Língua e gramática: concepções e tipos de gramática. Literatura: Arte e literatura;
Teoria literária; Gêneros literários; Texto poético e texto em prosa; Estéticas literárias, autores e
obras da literatura brasileira das origens à época contemporânea; Estéticas literárias, autores e obras
da literatura portuguesa das origens à época contemporânea; Literaturas africanas de expressão
portuguesa; Letramento literário e ensino de literatura na educação básica. Libras: Pontos
Linguísticos: fonologia da Língua Brasileira de Sinais; Morfologia da Língua Brasileira de Sinais,
Dicionário básico de Libras; Sintaxe da Língua Brasileira de Sinais; Ensino de Língua Portuguesa
como L2 para alunos surdos; Ensino de Língua Brasileira de Sinais como L2 para alunos ouvintes;
Aquisição da Língua Brasileira de Sinais; Processo de formação de interlíngua do aprendiz surdo na
aquisição da Língua Portuguesa; Planejamento e confecção de material didático para o ensino de
Libras L1/L2/L3; Planejamento de curso de Libras L1/L2/LE; Ensino e aprendizagem de leitura e
escrita de Língua Portuguesa com L2 para alunos surdos; Pontos Educacionais: estágio em Língua
Brasileira de Sinais; Mediação da educação de surdos através de novas tecnologias; Letramento de
sujeitos surdos; Letramento de sujeitos ouvintes em Língua Brasileira de Sinais; Atuação do
professor-intérprete em sala de aula inclusiva; Currículo da educação de surdos; Discursos sobre
Anexo REI/IFTO 0631085

SEI 23235.007648/2019-77 / pg. 4

Políticas públicas de educação de surdos; Bilinguismo e formação de professores intérpretes
Português-Libras-Português para classe inclusiva; Avaliação do ensino e aprendizagem em classe de
inclusão com alunos surdos e ouvintes; Legislação Federal sobre a Língua Brasileira de Sinais;
Políticas educacionais para surdos no Brasil; Identidades e Culturas Surdas.
2.8.

TAE/ ADMINISTRADOR

Teorias Administrativas: evolução do pensamento administrativo: as principais
escolas. Planejamento: importância e significado. Princípios e elementos do planejamento: tipos de
planos; limitações do planejamento; logística e estratégia; o processo de tomada de decisão;
planejamento eficaz. Organização: a natureza e a finalidade da organização; os fundamentos da
organização formal: divisão do trabalho, especialização, responsabilidade, autoridade e alcance de
controle. Departamentalização básica: critérios; delegação; princípios e técnicas; funções de linha e
assessoria; tipos de estrutura: linha, linha-staff, funcional e matricial; a organização informal;
característica e implicações; a organização eficaz. Direção: natureza e fundamentos da direção;
motivação; coordenação; comunicação, liderança. Controle: conceitos e objetivos do controle; o
processo de controle; premissas para institucionalização de controle; técnicas de controle.
Organização, sistemas e métodos: áreas de atuação: estrutura, funcionamento; tipos de projetos de
OSM; fases de um projeto de OSM, instrumentos (questionários, entrevistas, organogramas,
fluxogramas, etc.) utilizados em cada etapa (planejamento, coleta de dados e informações, análise e
interpretação, criação de soluções, relatórios, implantação e acompanhamento); análise da
distribuição do trabalho: quadro de distribuição do trabalho, análise e conclusões; manuais, objetivo,
tipo, raios de ação e atualização; aspectos de resistência à mudança. Elaboração de relatórios:
técnicas; tipos de relatórios; uniformizações. Administração de material e logística: análise de
diversos sistemas de classificação de materiais existentes; codificação e catalogação de material;
política de estoques; sistemas de armazenamento; centralização versus descentralização de
materiais; inventário físico, levantamento, contagem, apuração e conciliação; planejamento e
organização do cadastro de fornecedores; instrumentos e processos de licitação pública.
Administração mercadológica: planejamento estratégico empresarial voltado para o mercado.
Pesquisa de mercado. Segmentação de mercado. Estratégias de marketing. Marketing de serviços.
Gestão do relacionamento com cliente. Responsabilidade social. Sistemas de informação gerencial.
Administração de vendas. Administração de recursos humanos: estratégias de RH, relações com
empregados, equipes, liderança, gerenciamento de desempenho, remuneração e benefícios,
motivação, desenvolvimento de RH, organizações de aprendizagem e cultura organizacional.
Estratégia Empresarial: estruturas organizacionais, planejamento estratégico empresarial. Análise dos
ambientes interno e externo. A Administração Pública na CF/88. Noções de direito administrativo.
Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. Anulação e
revogação. Prescrição. Controle da administração pública: controle administrativo, controle
legislativo e controle judiciário. Agentes administrativos: investidura e exercício da função pública.
Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes jurídicos. Processo administrativo: conceito,
princípios, fases e modalidades. Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierárquico,
disciplinar e regulamentar. Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da
administração. Improbidade administrativa. Serviços públicos: conceito, classificação,
regulamentação, formas e competência de prestação. Organização administrativa: noções gerais.
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999: o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
2.9.

TAE/ ENGENHEIRO CIVIL

Materiais de construção civil: aglomerantes, agregados, cimento, areia, gesso, cal,
concreto armado e suas propriedades (fator água/cimento, resistência mecânica e durabilidade,
forma de madeira e metálica, tipos de aço para concreto armado, produção e lançamento do
concreto, cura, adensamento e desforma); materiais cerâmicos (tipo, assentamento, juntas de
dilatação, movimentação e dessolidarização); argamassas e suas propriedades (principais
argamassas preparadas no canteiro de obras, argamassas industrializadas e principais patologias);
resistência dos materiais (tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção,
flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência, dimensionamento de
elementos estruturais de concreto armado, de aço e de madeira). Planejamento de obras:
quantitativos de obras, orçamentos sintético e analítico, cronograma físico e financeiro da obra,
especificação de materiais, fiscalização e controle de obras e serviços, controle de qualidade de
materiais e serviços, uso de recursos de informática voltados à engenharia civil. Tecnologia das
edificações: levantamento topográfico do terreno, análise de projetos, instalação de canteiros de
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obra de acordo com as normas vigentes, alvenarias de vedação e estruturais, controle tecnológico
do concreto. Estruturas de fundações: fundações diretas e profundas, sondagem do terreno, noções
do cálculo da taxa admissível do terreno para cargas de estruturas, mecânica dos solos
(caracterização dos solos, resistência ao cisalhamento, compactação, tensões e deformações,
compressibilidade e adensamento, estabilidade de taludes e encostas) e topografia. Estruturas de
concreto armado e protendido: morfologia das estruturas, carregamento, estruturas isostáticas e
hiperestáticas planas e espaciais, concreto armado (materiais, normas, solicitações normais, flexão
normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção,
torção, deformação na flexão, pilares e vigas), concreto protendido (estudo de cabos de aço,
protensão e suas aplicações em estruturas prediais). Instalações hidrossanitárias: demanda e
consumo de água, estimativa de vazões, adutoras, estações elevatórias, princípios do tratamento
d’água, projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria, rede coletora de esgotos,
princípios do tratamento de esgotos, projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos
sanitários, coleta de resíduos sólidos domiciliares e industriais, drenagem pluvial (estimativa de
contribuições, galerias e canais), instalações de combate a incêndio e sistemas preventivos,
instalações prediais de águas pluviais. Instalações elétricas: noções de instalações elétricas prediais
(análise e acompanhamento), quadros elétricos montados, fios e cabos, iluminação e força, rede de
dados (materiais e equipamentos). Estruturas metálicas e de madeira; estruturas de madeira para
cobertas, estruturas metálicas e suas utilizações na construção civil. Estradas e transportes: noções
básicas de transportes e veículos, terraplenagem, pavimentação de vias, dimensionamento de
pavimentos e os tipos de materiais a empregar. Impermeabilização: impermeabilização de caixas
d’água, reservatórios, cisternas, piscinas e lajes expostas, utilização dos diversos tipos de
impermeabilizantes, manta asfáltica e suas propriedades. Patologia das construções: identificação e
solução para os diversos tipos de patologias na construção civil. Ética e legislação para obras de
engenharia: noções básicas das normas vigentes no país, inclusive as normas da engenharia de
segurança do trabalho e as de controle de qualidade total na construção civil. Técnicas de
levantamento orçamentário em construção civil; orçamento de obras; utilização de planilhas
eletrônicas (Excel, Calc [LibreOffice]); desenho assistido por computador (AutoCAD);
acessibilidade física em edificações.
2.10.

TAE/ PSICÓLOGO

Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de
avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista.
Psicologia do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico; processo de
adoecimento; enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Psicossomática. Psicologia social e
psicologia sócio-histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil. Equipes
interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Psicoterapia breve. Teorias
e técnicas psicológicas: psicanálise; Gestalt-Terapia; Behaviorismo. Clínica infantil: teoria e técnica.
Clínica de adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de
grupo. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A violência na infância, na adolescência e na
família. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Psicologia
Educacional. Psicologia Organizacional.
2.11.

TAE/ ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização. Estruturas
organizacionais. Departamentalização. Organogramas e fluxogramas. Constituição Federal: Da
Administração Pública (art. 37 ao art. 41). Noções de relações humanas. Noções de administração
financeira, administração de pessoas e administração de material. Noções de funções
administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Noções de procedimentos
administrativos e manuais administrativos. Noções fundamentais de compras. Licitação no serviço
público: conceito; finalidade; princípios; modalidades; cadastro de fornecedores. Noções básicas de
almoxarifado e recebimento de materiais. Orçamento público: conceito e princípios, ciclo
orçamentário, créditos adicionais, estágios das despesas públicas, empenho, liquidação e
pagamento. Classificação das receitas correntes. Classificação das despesas correntes e de capital.
Elaboração de propostas orçamentárias. Controle da execução orçamentária. Espécies de atos
administrativos: atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990. Improbidade administrativa segundo a Lei n° 8.429, de 2 de junho de
1992 (art. 1° ao 13). Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal - Decreto n° 1.171, de 22 de junho de 1994, e suas alterações. Redação e
correspondências oficiais: qualidades de linguagem, formas de tratamento e documentos.
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2.12.

TAE/ TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Principais responsabilidades da atenção básica: Ações de Saúde da Criança; Ações
de Saúde da Mulher. Estrutura mínima de unidade de saúde da família. Base das ações da equipe de
saúde da família e equipe de saúde bucal: Planejamento das ações; Saúde; Promoção e Vigilância à
saúde; Trabalho interdisciplinar em equipe; abordagem integral da família; Atribuições específicas do
Técnico em Enfermagem; Imunização: conceito; importância; tipos; principais vacinas e soros
utilizados em saúde pública (indicação; contraindicações; doses; vias de administração; efeitos
colaterais); conservação de vacinas e soros (cadeia de frio); Doenças transmissíveis: agente; forma
de transmissão; prevenção; sinais e sintomas; assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica
das principais doenças transmissíveis; Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer
cérvicouterino e de Mama; no Pré-natal no planejamento familiar; Assistência de enfermagem à
criança: no controle do crescimento e desenvolvimento; no controle das doenças diarreicas; no
controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia; otites; amigdalites; infecções das vias
aéreas superiores); no controle das principais verminoses (ascaridíase; oxioríase; estrogiloidíase;
giardíase; amebíase e esquistossomose); na alimentação da criança (aleitamento materno e
orientação para o desmame); Assistência de enfermagem ao adulto: diabetes mellitus; Controle da
Hipertensão; Controle da Diabetes Mellitus; Controle da Tuberculose; Eliminação da Hanseníase;
Procedimentos básicos de enfermagem: verificação de sinais vitais: pressão arterial; pulso;
temperatura e respiração; curativos (técnicas; tipos de curativos); administração de medicamentos
(diluição; dosagem; vias e efeitos colaterais); terminologia de enfermagem; Sistema Único de Saúde:
Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS
de 2002; Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Noções básicas de biossegurança:
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); precauções padrão; limpeza e desinfecção de artigos
e equipamentos; tipos de desinfecção; classificação de artigos; preparo e esterilização de materiais;
técnicas adequadas no descarte de resíduos biológicos; físicos; químicos e radioativos na realização
do trabalho. Aspectos éticos e legais da profissão: Código de ética dos profissionais de
Enfermagem; Lei do exercício profissional da Enfermagem. Conhecimento e Técnicas básicas de
Enfermagem: Anatomia e fisiologia humana; verificação de sinais vitais; aferição de peso e estatura;
preparo e administração de medicamentos; cálculo de medicamentos e vias de administração;
aplicações de calor e frio; feridas e curativos; classificação das feridas e tipos de cicatrização;
higiene; conforto e segurança do paciente; terminologia científica; posicionamento do paciente para
exames. Noções básicas de urgência e emergência: conceitos básicos; o atendimento inicial:
identificar prioridades e aplicar os princípios de assistência de enfermagem nas condições de
emergência; parada cardiorrespiratória; males súbitos; traumatismos; fraturas; luxações e entorses;
queimaduras; hemorragias; acidentes com animais peçonhentos; choque elétrico; afogamento;
quedas; estado de choque e tipos de choque; imobilização e remoção de acidentados; intoxicação e
envenenamentos; corpos estranhos. Enfermagem em Saúde Coletiva: Noções básicas de vigilância
epidemiológica; doenças de notificação compulsória; investigação epidemiológica; noções básicas
de imunização (vacinas; calendários vacinais; conservação de imunobiológicos; dosagens e vias de
administração); doenças infecciosas e parasitárias de interesse para a saúde pública; doenças
sexualmente transmissíveis. Enfermagem em Saúde Mental: Noções gerais dos principais tipos de
transtornos mentais; emergência psiquiátrica.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 28/03/2019, às 16:03, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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