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PROGRAMAS DAS PROVAS 

 
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO / BIOLOGIA 
 
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 (RETIFICADO PELO EDITAL 416/14) 
 
Conteúdo Programático:  
1. Conteúdo geral: Bases biológicas da classificação  
1.a. Conteúdos específicos: Principais critérios de classificação, regras de 
nomenclatura e categorias taxonômicas reconhecidas atualmente; Taxonomia e 
conceitos de espécie; caracterização geral dos cinco reinos: nível de 
organização, obtenção de energia, estruturas significativas, importância 
econômica e ecológica; Relações de parentesco entre diversos seres vivos: 
árvores filogenéticas. Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 
  
2. Conteúdo geral: A biologia dos animais  
2.a. Conteúdos específicos: Padrões de reprodução, crescimento e 
desenvolvimento; Principais funções vitais, com ênfase nos invertebrados.  



 
3. Conteúdo geral: A origem da vida e evolução  
3.a. Conteúdos específicos: A origem da vida; hipóteses sobre a origem da vida; 
evolução  
Biológica; Darwin e Lamarck; Mecanismos da evolução das espécies: mutação, 
recombinação gênica e seleção natural; Fatores que interferem na constituição 
genética das populações: migrações, mutações, seleção e deriva genética; 
Grandes linhas da evolução dos seres vivos: árvores filogenéticas.  
 
4. Conteúdo geral: Legislação  
4.a. Conteúdo específico: legislação atual sobre coleta, transporte e envio de 
material zoológico ao exterior e a lei de acesso ao patrimônio genético; 
Convenção de Diversidade Biológica, seus objetivos, programas e temas 
transversais. Instruções Normativas e Resoluções dos seguintes órgãos: 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da 
Agricultura, Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), Instituto Ambiental do Paraná  
 
5. Conteúdo geral: Coleta de material zoológico  
5.a. Conteúdo específico: Equipamentos e coleta de material zoológico. 
Conservação de material biológico. Montagem e preservação de invertebrados. 
Remessa e recebimento de material biológico.  
 


