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PROGRAMA DAS PROVAS – CARGOS DO NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
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 (Somente para o cargo de Assistente em Administração) 
 

 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. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA (Somente para o cargo de Assistente em Administração) 
 

 Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para as versões do 
Windows 7, 8 ou 10. 

 Noções consistentes de uso da Internet utilizando o Internet Explorer e o Outlook Express para as 
versões do Windows 7, 8 ou 10. 

 Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as 
versões do Windows 7, 8 ou 10. 

 Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word (versões 2007, 
2010 ou 2013) e LibreOffice-Writer (versão 5.0.6 ou superior). 

 Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o 
Microsoft Excel (versões 2007, 2010 ou 2013) e LibreOffice-Calc (versão 5.0.6 ou superior). 

 Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos. 
 Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 ou 10) e Linux 

(Ubuntu versão 14 ou superior). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
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Conteúdo Programático 
 

 Noções básicas de arquivo: O código de classificação de documentos de arquivo: definições e 
conceitos; Aplicação do código de classificação de documentos de arquivo; Código de classificação 
de documentos de arquivo; Configuração da tabela de temporalidade; Aplicação da tabela de 
temporalidade. 

 Noções de administração: estratégia empresarial, planejamento estratégico; planejamento tático; 
planejamento operacional, processo administrativo, tipos tradicionais de organização, desenho 
organizacional. 

 Comunicação:  processo de comunicação; comunicações formais e informais; comunicações 
descendentes, ascendentes e laterais; comunicações orais e escritas. 

Bibliografia: 

 Código de Classificação, Temporalidade e Destinação de documentos de Arquivo Relativo às 
Atividades-Meio da Administração Pública aprovadas pela Resolução nº 14 do CONARQ. 
Disponível em: <www.conarq.arquivonacional.gov.br/publicacoes-2/20-classificacao-temporalidade-
e-destinacao-de-documentos-de-arquivo-relativo-as-atividades-meio-da-administracao-
publica.html>. 

 Administração: Teoria, processo e prática – Idalberto Chiavenatto / São Paulo / Editora: Makron 
Brooks, 2000, 3ª edição. (Parte II – Estratégia Empresarial; Parte III – Planejamento estratégico, 
tático e operacional; Parte IV – Desenho organizacional; Gerência). 

 
CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 
Conteúdo Programático 
 

 Políticas educacionais para Surdos: contexto histórico e legal. 
 Movimentos surdos e organização política da comunidade surda. 
 Concepções clínico-terapêutica e socioantropológica na educação de surdos. 
 O tradutor-intérprete de Libras no contexto das políticas de educação especial/educação inclusiva. 

Bibliografia: 

 Anais do III Congresso Nacional de pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e 
Língua Portuguesa. 2012. 
<http://www.congressotils.com.br/anais/anais/tils2012_discurso_santiago.pdf>. 

 BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Legislação. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/legislacao>. 

 FELIPE, T.A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante cursista. Brasília: Programa 
Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, MEC; SEESP, 2001. 

 GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo, Parábola, 2009. 
 LACERDA, C.B, F. de; SANTOS, L.F. dos (orgs). Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à 

Libras e Educação de surdos. São Carlos: EDUFSCar, 2013. 
 LACERDA, C.B.F. de. Intérprete de Libras em atuação na educação infantil e no Ensino 

Fundamental. Porto Alegre: Editora Mediação, 2015. 6º Edição.  
 LEITE, Emeli Marques Costa. Os papéis do intérprete de libras na sala de aula inclusiva. 

Petrópolis: Arara azul, 2005. 
 QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 
 QUADROS, R. M. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 

Secretaria de Educação Especial/Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: 
MEC; SEESP, 2004. 
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 QUADROS, Ronice Müller de (org.) Cadernos de tradução, v. 2, n. 26. Tradução e Interpretação de 
Línguas de Sinais, 2010. https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/issue/view/1508. 

 RODRIGUES, Carlos H.; QUADROS, Ronice M.(orgs.) Cadernos de Tradução. Estudos da Tradução 
e da Interpretação de Línguas de Sinais. Edição especial (número 2- jul/dez 2015). Florianópolis-SC: 
UFSC, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/issue/view/2296>. 

 SACKS, O Vendo Vozes. Uma jornada pelo mundo dos Surdos. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 
SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto alegre: Mediação, 1998. 

 STROBEL, K. L; FERNANDES, S. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Curitiba: 
SEED/SUED/DEE, 1998. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 
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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Conteúdo Programático 
 

 Noções gerais de Farmacologia: vias de administração, absorção, distribuição e eliminação de 
fármacos. 

 Medicamentos genéricos. 
 Noções de nomenclatura de fármacos. 
 Cálculos em Farmácia: fração, regra de três, proporção, conversão de unidades de medida, cálculos 

para diluição de soluções.  
 Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.  
 Noções de concentrações na manipulação farmacêutica.  
 Princípios básicos de farmacotécnica: formas sólidas, semissólidas e líquidas.  
 Conceitos básicos em farmácia.  
 Prestação de serviços farmacêuticos. 
 Controle e gestão de estoque de medicamentos.  
 Armazenamento e conservação de medicamentos.  
 Sistemas de dispensação de medicamentos.  
 Noções gerais de segurança do trabalho.  
 Noções gerais de descarte de resíduos.  
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 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  

 
Bibliografia: 

 

 ANSEL. H. C., STOKLOSA. M.J. Cálculos farmacêuticos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 BRASIL. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 

que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a 
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. E 
regulamentação. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o regulamento técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. E alterações e atualizações. 

 BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. E alterações. 

 BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 44 de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. E alteração. 

 BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 20, de 5 de maio de 2011. Dispõe sobre o controle de 
medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, 
isoladas ou em associação. E atualização. 

 BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E 
regulamentação. 

 BRASIL. Farmacopeia Brasileira. 5 ed. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 
2010. 

 BRASIL. Formulário Nacional. 2 ed. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 
2011.  

 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde.  

 FERREIRA, A.O. Guia prático da farmácia magistral. 3 ed. Volume 1. São Paulo: Pharmabooks, 
2008. 

 HARDMAN, J.G.; LIMBIRD, L.E. Goodman & Gilman As bases farmacológicas da terapêutica. 10. 
ed. McGraw Hill, 2005.  

 MORETTO, LAURO D.; MASTELARO, R. MDCB: Manual das Denominações Comuns Brasileiras. 
São Paulo: SINDUSFARMA, v. 16, 2013.  

 NOVAES, M.R.C.G.; SOUZA, N.N.R.; NÉRI, E.D.R.; CARVALHO, F.D.; BERNARDINO, H.M.O.M.; 
MARCOS, J.F. Guia de boas práticas em farmácia hospitalar e serviços de saúde – SBRAFH. São 
Paulo: SBRAFH, 2009. 356p. 

 SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 1369p. 
 THOMPSON, J.E.; DAVIDOW, L.W. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS 
Conteúdo Programático 
 

 Metodologias para aplicação do Design de Móveis: pesquisa de mercado e público alvo, análise 
morfológica de produtos existentes e similares; 

 Desenvolvimento de produto: aspectos de um projeto de móveis (prático, estético e funcional); 
 Técnicas de representação e composição de móveis: desenho técnico projetivo e perspectiva; 

tecnologia de modelagem, modelo e protótipo;  



    Ministério da Educação  

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  

    Pró‐Reitoria de Gestão de Pessoas  
     

  

  

    5/6 
  

 Técnicas de representação realística manual, com representação de materiais; o espaço 
bidimensional e tridimensional (composição espacial, equilíbrio, simetria e assimetria e movimento); 

 Ergonomia, com ênfase em normas (como NR17 e ABNT). Aplicações de dados antropométricos, 
espaço de trabalho e ergonomia aplicados ao mobiliário; 

 Tecnologia dos materiais: estudo das matérias-primas existentes no mercado, e suas características 
físicas, químicas, estruturais, funcionais e estéticas para aplicação no design de móveis.   

 Estudo da madeira, anatomia da madeira, secagem, patologias e imunização, madeira 
industrializada, compósitos e revestimentos sintéticos;  

 Descrição dos principais aspectos relacionados ao estudo do lenho, às propriedades tecnológicas, 
estudos taxonômicos e espécies de madeira utilizadas no setor mobiliário. 

 Descrição dos painéis e derivados da madeira, aplicações, tipos de revestimentos e acabamentos 
superficiais; 

 Tecnologia e processos de fabricação: análise do processo produtivo de empresas do setor 
industrial madeireiro; 

 Máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados na fabricação de móveis e esquadrias de madeira 
e seus aspectos de segurança a serem adotados;  

 Sustentabilidade no setor mobiliário: problemas ambientais, sistema da gestão ambiental dos 
resíduos da indústria de móveis de madeira e derivados. 

 
Bibliografia: 

 
 BAXTER, Mike. Projeto de Produto. Guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. 

São Paulo: Editora Edgard Blücher. 1998. 
 BONSIEPE, Gui. Design: como prática de projeto. São Paulo: Editora Blucher, 2012.  
 BRACHER, Elisa. Madeira sobre Madeira. São Paulo. Edi Kosak Naify, 2004. 
 BURGER, Luiza Maria; RICHTER, Hans Georg. Anatomia da Madeira. São Paulo: NOBEL, 1991. 
  IIDA, ITIRO. Ergonomia, projeto e produção. Editora Blucher, 1990. 
 IWAKIRI, S. Painéis de madeira reconstituída. FUPEF, Curitiba, 2005. 
 LEFTERI, CHRIS. Como se Faz – 92 Técnicas de Fabricação para Design de Produtos. São 

Paulo: Editora Blucher, 2013 - 2ª edição. 
 MANZINI, Ezio. O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis / Ezio Manzini / Carlo Vezzoli; 

Traduçāo Astrid de Carvalho. Sāo Paulo: Editora da Universidade de Sāo Paulo, 2008. 
 MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. Tradução: Astrid 

de Carvalho. 1ª ed. 2ª reimpr. São Paulo: Edusp, 2008. 366p. 
 Nennewitz, Ingo; NUTSCH, Wolfgang; PESCHEL Peter; SEIFERT, Gerhard. Manual de tecnologia 

da madeira. São Paulo: Blucher, 2011. 
 PASTANA, Carlos Eduardo Troccoli. Desenho Técnico. UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA, 

2006. Disponível em: 
<ftp://ftp.sm.ifes.edu.br/professores/SolivanAltoe/1EN/Apostilas/LIVRO%20DE%20DESENHO_UNIM
AR.pdf>. 

 PFEIEL, Walter. Estruturas de Madeira. São Paulo: LTC, 1999. 
 
CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Conteúdo Programático 
 

 ANSI SQL, modelo relacional. 
 Conceitos Básicos de Hardware e Software: Funcionamento do computador; Componentes: unidade 

central de processamento, placas-mãe, BIOS e chipset, memórias, dispositivos de entrada e saída, 
interfaces, portas, cabos e conectores. 

 html, html5, css, javascript, xml, xslt. 
 Java, php. 
 Metodologia orientada a objetos; UML 2.2, metodologia estruturada. 
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 Modelo de referência MVC (Model, View, Control). 
 Noções de criptografia, assinatura e certificação digital. 
 Proteção contra vírus e outras formas de softwares ou ações intrusivas. 
 Sistemas Operacionais Windows e Linux (comandos shell, montagem de volumes, instalação e 

manutenção de serviços e aplicativos, gerenciamento de processos, backup, direitos de acesso e 
mecanismos de segurança). 
 

Bibliografia: 

 
 http://web.cecs.pdx.edu/~len/sql1999.pdf 
 http://www.w3schools.com/ 
 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 
 http://php.net/manual/pt_BR/index.php 
 http://www.lifl.fr/~dumoulin/enseign/pje/docs/uml22-super-09-02-02.pdf 
 http://www.isotc211.org/Internal/Tutorials/Canberra/HMMG_Tutorial_Canberra/09-02-

04_Infrastructure.pdf 
 Cybis,W , Betiol,A.H., Faust,R. ERGONOMIA E USABILIDADE – Conhecimentos, métodos e 

aplicações, Ed. Novatec. 2a. Edição. 2010. 
 Gane,Chris. Análise estruturada de sistemas. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos 

Editora, 1983. 
 http://www.guiafoca.org/;http://br-linux.org/tutoriais/apostila_linux.sxw.pdf 
 https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc772390(v=ws.10).aspx 
 http://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf 
 http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_infor_comun/tec_inf/081112_org_arq_comp.pdf 
 https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc733001(v=ws.11).aspx 

http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/arqu/mvc/mvc.htm 


