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PROGRAMA DAS PROVAS – CARGOS DO NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

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

 
LEGISLAÇÃO 
 

 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. 

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

 Código Civil: Título II - Das pessoas jurídicas. Título IX - Da responsabilidade Civil.  
 Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 

 
MATEMÁTICA BÁSICA 

 Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais 
(operações e problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e 
proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples. Porcentagem; Equações e 
sistemas do 1º grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2ª grau: resolução e 
problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área 
das figuras planas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 
Conteúdo Programático 
 

 Classificação geral dos seres vivos. 
 Noções de evolução: seleção natural. 
 Classificação das plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 
 Estrutura das plantas: órgãos e suas funções. 
 Cuidados com laboratório: armazenamento de material, descarte de resíduos e organização. 
 Noções de técnicas silviculturais: plantio, poda e coleta. 

 

Bibliografia: 
 

 Coleções de livros didáticos de Ciências – Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano). 
 JOELMA BONFIM DA CRUZ. 2009. Laboratório de Ciências. In: Laboratórios – Curso Técnico de 

Formação para os Funcionários da Educação. Editora Universidade de Brasília, Brasília. p. 25-60. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=607-
laboratorio&Itemid=30192>. 
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 MILTON GERALDO RAMOS; PEDRO NICOLAU SERPA; CONSTÂNCIO BERNARDO DOS 
SANTOS; JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FARIAS. 2006. Manual de Silvicultura: I – Cultivo e manejo 
de florestas plantadas. EPAGRI. 55 pp. (Boletim didático nº 61). Disponível em: 
<http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_33843.pdf>. 

 PEDRO DA COSTA GADELHA NETO; JOSÉ ROBERTO DE LIMA; MARIA REGINA DE V. 
BARBOSA; MARLENE DE ALENCAR BARBOSA; MARIÂNGELA MENEZES; KÁTIA CAVALCANTI 
PÔRTO; FELIPE WARTCHOW; TATIANA BAPTISTA GIBERTONI. 2013. Manual de procedimentos 
para herbários. Editora Universitária UFPE, Recife (PE). Ariane Luna Peixoto e Leonor Costa Maia 
(org.). 103 pp. Disponível em: <http://inct.florabrasil.net/wp-
content/uploads/2013/11/Manual_Herbario.pdf>. 

 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE 
Conteúdo Programático 
 

 Biossegurança: normas de precauções universais, conduta pós-acidente com riscos biológicos, 
descarte de material. 

 Fracionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques e 
conservação de medicamentos. Cálculos em Farmácia.  Nomenclatura de fármacos. 

 Conhecimentos básicos de recepção e coleta de materiais biológicos em Laboratório de Análises 
Clínicas.  Uso de anticoagulantes. 

 Técnicas de esterilização de material. 
 Política Nacional de Atenção Básica 

Bibliografia: 

 BRASIL, Ministério da Saúde (MS). Orientações gerais para central de esterilização. Brasília; 2001. 
 BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no 

Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005.  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 

2012. (Série E. Legislação em Saúde). 
 Portaria nº 399/2006 (Consolidação do SUS e Pacto pela Saúde). 
 Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias 

e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de maio de 1998. 
 Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): 

coleta e preparo da amostra biológica. – Barueri, SP: Manole: Minha Editora, 2014. 
 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
 Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009.  

 
CARGO: HIALOTÉCNICO 
Conteúdo Programático 
 

 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.  
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 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. 

Bibliografia: 

 Vidro: Técnicas em Vidro, Jurgen Reuter. Ed. SACTES[DED]/UFPB,1994. 

 


