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PROGRAMAS DAS PROVAS 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO / QUÍMICA  

PORTUGUÊS:  

1. Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática 
(ordens de serviço, instruções, cartas e ofícios).  

2. Domínio da norma do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: 
coesão textual, estruturação da frase e períodos complexos, uso do vocabulário 
apropriado, pontuação, concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e 
acentuação. 

As questões serão adequadas ao nível de conhecimento e experiência de 
leitura de cada faixa de escolaridade prevista nas normas do concurso. 

LEGISLAÇÃO:  

1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90 que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 
de 21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências e Lei 
9.784 de 29/01/99 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal 

2. Constituição Federal: Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais Título III - Da 
Organização do Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública)  

3. Código Civil: Título II - Das pessoas jurídicas. Titulo IX - Da responsabilidade Civil.  

4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

1. Estrutura da matéria: modelos atômicos, ligações químicas, fórmulas 
molecular e estrutural, tabela periódica; 
2. Substâncias inorgânicas e orgânicas: estrutura, nomenclatura, 
transformações e propriedades; Ácidos e Bases de Arrhenius e Bronted-Lowry, 
pH, hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ésteres, éteres, ácidos 
carboxílicos, aminas, amidas, carboidratos simples e complexos; gorduras e 
óleos; aminoácidos e proteínas, polímeros naturais e sintéticos; 
3. Análise química: mol, massa molar, concentração de soluções, 
estequiometria, balanceamento de equações; 
4. Separação e purificação de substâncias: filtração, decantação e destilação; 
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5. Termodinâmica, cinética química e eletroquímica. 

 


