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EDITAL Nº 176/2016 – PROGEPE – CONTEÚDO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO DE COREÓGRAFO  

PROVA PRÁTICA ‐ II FASE ‐ (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

PONTOS PARA PROVA PRÁTICA 

‐ As possibilidades do uso de planos e direções a partir do fator ESPAÇO, segundo Rudolf von 

Laban, aplicados à composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐ O  desenho  espacial  (arquitetura  expressiva)  do  corpo  em movimento  a  partir  do  fator 

ESPAÇO,  segundo  Rudolf  von  Laban,  aplicado  à  composição  coreográfica  em  Dança 

Moderna; 

‐ Os diferentes níveis do movimento a partir do  fator ESPAÇO, segundo Rudolf von Laban, 

aplicados à composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐ As possibilidades dos movimentos  axiais e  locomotores na dança expressiva  aplicados  à 

composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐ O gesto  significativo e a  intenção do movimento na  composição  coreográfica em Dança 

Moderna; 

‐  As  oito  ações  básicas  de  Rudolf  von  Laban  aplicadas  em  temas  expressivos  para  a 

composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐ Os diferentes aspectos rítmicos aplicados ao fator TEMPO na composição coreográfica em 

Dança Moderna; 

‐ As possibilidades de uso de saltos, giros e quedas a partir do fator de movimento PESO na 

composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐  As  diferentes  qualidades  e  dinâmicas  do  movimento  a  partir  do  fator  FLUÊNCIA  na 

composição coreográfica em Dança Moderna; 

‐  Elementos  de  interpretação  teatral  aplicados  à  composição  coreográfica  em  Dança 

Moderna. 
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ANEXO Nº 01 – EDITAL Nº 174/2016 – PROGEPE – CONTEÚDO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS  

Conteúdos a serem avaliados na prova de Desempenho na Interpretação de 
Libras/Língua Portuguesa para o cargo Tradutor e Intérprete de Linguagem de 
Sinais, do Nível de Classificação D. 
A prova de conhecimentos específicos (prova prática) será aplicada, de acordo com 
os seguintes critérios: 
 

Critério Conteúdo Pontuação Máxima

Interpretação Português -
Libras/Libras - Português 

 Vocabulário: formalidade, adequação ao contexto; 

 Ausência de omissão do conteúdo no processo 
tradutório 

 Observância ao Código de Ética 

 Interpretação simultânea e consecutiva 

 

 

5 

 

 

 

Proficiência linguística 

 Fluência em Libras e Língua Portuguesa 

 Domínio gramatical Libras/ Língua Portuguesa 

 Uso de expressões não manuais 

 Uso do espaço gramatical na sinalização 

 Uso de classificadores  

 Leitura e soletração do alfabeto manual 

5 

Total 10
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ANEXO Nº 01 – EDITAL Nº 176/2016 – PROGEPE – CONTEÚDO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO DE HIALOTÉCNICO  

- Projetos, leitura, interpretação, dimensionamentos (cotagem) e escalas.  
 
- Vidros: tipos, composição química e propriedades físicas e químicas.  
 
- Vidraria para laboratórios: peças e aplicações.  
 
- Oficina de hialotecnia: instalações, equipamentos, ferramentas, produtos químicos, manutenção. 
  
- Chamas e queimadores: misturas gasosas e propriedades. Confecção de peças: fundamentos, 
sequências, medidas, ferramentas, moldes, técnicas e aplicações. 
 
- Técnicas de manipulação de vidros: corte e de dobra de tubos de vidro. Técnica de puxar tubos 
de vidro, com o intuito de reduzir o diâmetro. 
 
- Técnicas de solda de tubos de vidro: a) solda em linha reta, b) solda de tubos em T, Y, solda em 
dois pontos, solda tripla, c) soldas internas.  
 
- Habilidade de soprar: sopro e modelar vidro quartzo (sílica fundida), vidro borossilicato, vidro 
alcalino e vidro neutro.  
 
- Testes: tensão térmica e recozimento; de compatibilidade para solda entre tubos. 
 
- Outros aspectos: Vidraria para sistemas de vácuo. Juntas e torneiras comuns e especiais. 
Reparo de peças. Montagem de sistemas em laboratório. 

 


