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GRUPO DE ELABORAÇÃO DE PROVAS - GEP 

CONCURSO: PROGEPE, Edital 369/2018 

DATA DA PROVA: 31/03/2019 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, mostrando o domínio que se espera de 
quem já concluiu o ensino médio, bem como avaliar a capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos 
sentenciais e textuais e operar sobre eles, mostrando domínio da língua padrão escrita. 

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. Título IX - Da responsabilidade Civil. 
4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.  

INFORMÁTICA 

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

2. Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 
3. Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 
4. 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). 
5. 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). 
6. Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos. 
7. Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 ou 10) e Linux (Ubuntu  

versão 14 ou superior). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

1. 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. 

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

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

4. Redação Oficial: conceituação, objetivos, características textuais, adequação linguística. 
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NÍVEL TÉCNICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS 

Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, mostrando o domínio que se espera de 
quem já concluiu o ensino médio, bem como avaliar a capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos 
sentenciais e textuais e operar sobre eles, mostrando domínio da língua padrão escrita. 

LEGISLAÇÃO – TODOS OS CARGOS 

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. Título IX - Da responsabilidade Civil. 
4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

1. Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade.  

2. Patrimônio: componentes, aspectos qualitativos e quantitativos, origem e aplicação, equação fundamental do patrimônio.  

3. Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos.  

4. Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos.  

5. Plano de contas: conceitos, critério de classificação, função e funcionamento das contas.  

6. Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e 

processos.  

7. Registro de operações com mercadorias: compras, estoques, vendas e incidências de tributos. Controle e avaliação de estoque. Custo de 

Mercadorias vendidas.  

8. Contabilização de operações contábeis diversas: 

8.1. Juros; 

8.2. Descontos; 

8.3. Tributos; 

8.4. Aluguéis;  

8.5. Variação monetária/cambial; 

8.6. Folha de pagamento e provisões; 

8.7. Depreciações e baixa de bens; 

8.8. Operações Financeiras.  

9. Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas, análise de contas, conciliação bancária.  

10. Apuração de Resultados.  

11. Demonstrações Contábeis: 

11.1. Balanço Patrimonial; 

11.2. Demonstração do Resultado;  

11.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

11.4. Demonstração do Fluxo de Caixa; 

11.5. Outras demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/76, a Lei 11.638/07 e demais atualizações.  

12. Lei nº 6404/1976 e alterações promovidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade: 

nº 1.185/09, nº 1.282/10, nº 1.374/11, nº 1.376/11.  

13. Orçamento público: Princípios orçamentários, Processo de planejamento-orçamento - PPA, LDO e LOA-, fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária.  

14. Contabilidade aplicada ao Setor Público: conceito e campo de atuação.  

15. Princípios fundamentais de contabilidade.  

16. Controle e variações do patrimônio público.  

17. Contabilização de atos e fatos contábeis. 
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18. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira.  

19. Ingressos e dispêndios extra orçamentários.  

20. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações contábeis. 

21. Suprimento de fundos. 

22. Despesas de exercícios anteriores. 

23. Restos a pagar. 

24. Dívida ativa. 

25. Normas e manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Secretaria de Orçamento Federal (SOF), referentes a: 

procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas 

aplicado ao setor público e demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.  

26. Lei 4.320/1964 e alterações posteriores. 

27. Ética profissional: código de ética profissional do contabilista, Resolução CFC 803/96 e suas alterações. 

28. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC 560/83 e suas alterações. 

29. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

30. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. 

31. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público – NBCASP-NBC T 16. 
 

CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1. Hardware: conceitos, fundamentos, manutenção, identificação dos principais componentes e funcionalidades; Equipamentos de rede: hub, 

switch, roteadores, roteador wireless, cabeamento (tipos, categorias). 

2. Sistemas Operacionais: UNIX, Linux (Debian e Ubuntu), Windows 10. Arquitetura, configuração, instalação, funcionamento, gerenciamento 

de memória, sistema de arquivos, serviços, segurança, manutenção, backup, recuperação, interface texto e gráfica, configuração de 

dispositivos, administração local e remota, configuração de rede; instalação e configurações; principais programas aplicativos. Configuração 

de servidor DHCP e compartilhamento de arquivos.  

3. Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados. Protocolos: o modelo OSI da ISO, 

TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP, SMTP e HTTP). 

Configuração e utilização de firewall, proxy (Squid) e VPN. 

4. Linguagem de Programação: HTML (todas as versões), CSS, JavaScript, PHP 5 ou superior/ e Java 8 ou superior (incluindo JSE, JDK, JRE, 

JVM). 

5. Desenvolvimento de Sistemas para WEB: HTML, JavaScript, PHP e Java. 

6. Banco de Dados: ANSI SQL, modelo relacional, MySQL 5.7 ou superior, PostgreSQL 9.6 ou superior. Segurança nos SGBDs, backup, 

recuperação, exportação e importação de dados. Modelo Transacional, propriedades ACID, SQL, Funções, triggers, permissões, 

administração e gerenciamento. 

7. Engenharia de requisitos: tipos de requisitos, processo de engenharia de requisitos, gerenciamento de requisitos. 

8. Análise de Sistemas, metodologia orientada a objetos de sistemas: utilização da Unified Modeling Language (UML). 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS 

Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, mostrando o domínio que se espera de 
quem já concluiu o ensino médio, bem como avaliar a capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos 
sentenciais e textuais e operar sobre eles, mostrando domínio da língua padrão escrita. 

LEGISLAÇÃO – TODOS OS CARGOS 

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. Título IX - Da responsabilidade Civil. 
4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

CARGO: JORNALISTA 
1. Teorias do jornalismo e critérios de noticiabilidade. 
2. O percurso da informação, da apuração a exibição. 
3. Redação de texto para impresso e audiovisual. 
4. Jornalismo de dados e investigativo. 
5. Jornalístico científico em impresso e audiovisual. 
6. Assessoria de comunicação e gerenciamento de crise. 
7. Técnicas e características do telejornalismo, incluindo uso de luz, planos e movimentos de câmera. 
8. Imagem e comunicação. 
9. Ética jornalística. 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
1. Ética e bem-estar na experimentação animal; 

2. Legislação sobre o uso de animais de laboratório na experimentação; 

3. Modelos animais e métodos alternativos ao uso de animais de laboratório; 

4. Equipamentos e insumos de Biotérios convencionais e não-convencionais; 

5. Biossegurança e barreiras sanitárias em Biotérios; 

6. Riscos químicos e biológicos em Biotérios; 

7. Medicina veterinária de animais de laboratório de pequeno porte; 

8. Planejamento reprodutivo, nutricional, sanitário e epidemiológico de animais de laboratório de pequeno porte; 

9. Controle de qualidade, avaliação sanitária e parâmetros laboratoriais e clínicos de animais de laboratório; 

10. Anestesia e analgesia de animais de laboratório; 

11. Vias para administração de medicamentos e técnicas para coleta de material orgânico de animais de laboratório de pequeno porte; 

12. Técnicas cirúrgicas básicas e cuidados pré e pós-operatórios; 

13. Técnicas de eutanásia; 

14. Descarte de material e carcaças em Biotérios. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
1. Tipos de alimentos.  

2. Etapas do preparo de alimentos para consumo.  

3. Fatores que interferem no planejamento de cardápio.  

4. Etapas para a escolha das preparações e elaboração do cardápio.  

5. Preparo e indicação de dietas com consistência modificada.  

6. Sistema de supervisão durante a produção e distribuição da alimentação coletiva.  

7. Unidades de Alimentação e Nutrição: Higiene ambiental, higiene dos manipuladores de alimentos, higiene dos alimentos, controle técnico 

de fornecedores.  

8. Gestão de materiais.  

9. Características e métodos de avaliação e aceitação de refeições.  

10. Gestão de custos.  

11. Processo licitatório em serviços públicos.  

12. Gestão por competências.  

13. Gestão ambiental.  

14. Aplicação de novas tecnologias em unidades produtoras de refeições. 

 
CARGO: TECNÓLOGO / VÍDEO DIGITAL 
1. O audiovisual no ensino a distância. 
2. Pré-produção e briefing para vídeo. 
3. Produção de roteiros para vídeos. 
4. Captação de imagens com câmeras digitais. 
5. Edição não-linear de imagens com softwares específicos para edição digital. 
6. Padronização gráfica e videografismo. 
7. Produção de videoaulas. 
8. Produção de animações. 
9. Produção e edição de vídeos interativos. 
10. O vídeo nas plataformas online: formatos, layout e veiculação. 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

Código de Ética Profissional, Legislação farmacêutica. Princípios básicos de farmacocinética e farmacodinâmica. Vias de administração de 

medicamentos. Caracterização Químico-Farmacêutica e Farmacologia dos grupos terapêuticos: anti-inflamatórios, diuréticos, antimicrobianos, 

hipoglicemiantes, anestésicos gerais e locais, analgésicos opióides, hipnótico-sedativos e antirretrovirais. Fármacos que atuam no sistema: 

cardiovascular e respiratório. Farmácia Hospitalar: conceito, funções, área física e setores. Gestão de estoque: aquisição, armazenamento, 

conservação, distribuição e controle de medicamentos e material médico-hospitalar. Farmacotécnica, boas práticas de fabricação   e fatores que 

influenciam na estabilidade das formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes), sólidas (pós, cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, 

granulados, comprimidos, comprimidos revestidos), Semissólidas (pomadas, cremes, loções). Cálculos relacionados ao preparo de formas 

farmacêuticas.  Recebimento e controle de matérias-primas sintéticas, animal e vegetal, ensaios microbiológicos, químicos e físico-químicos. 

Testes físicos e físico-químicos aplicados às formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Princípios do Sistema único de Saúde, legislação em saúde e a inserção do Fisioterapeuta no SUS;  

Processo Fisioterapêutico (avaliação, diagnóstico cinético-funcional, objetivos, evoluções e programa de intervenção, prognóstico, alta 

fisioterapêutica) e tecnologias, recursos, métodos, técnicas, prescrições e classificação funcional em Fisioterapia nas diferentes especialidades 

(traumato-ortopédica; respiratória; cardiovascular; neurofuncional; dermatofuncional; do trabalho; em oncologia; em saúde da mulher; em terapia 

intensiva; esportiva; aquática; acupuntura; saúde coletiva; gerontologia; entre outras práticas integrativas e complementares em saúde), em todos 

os ciclos de vida humana e níveis de complexidade de atenção à saúde; 

Gestão em Fisioterapia;  

Ensino, pesquisa e extensão em Fisioterapia; 

Bioética e Código de Ética do Fisioterapeuta e suas relações com o desenvolvimento humano e da sociedade. 

 

CARGO: ZOOTECNISTA 

1. Ética e bem-estar na experimentação animal; 
2. Legislação sobre o uso de animais de laboratório na experimentação; 
3. Noções de bioterismo e manejo de animais de laboratório de pequeno porte; 
4. Planejamento reprodutivo de animais de laboratório; 
5. Manejo sanitário de animais de laboratório; 
6. Manejo nutricional de animais de laboratório; 
7. Criação e manutenção de animais de laboratório de pequeno porte; 
8. Biossegurança em Biotérios; 
9. Limpeza, esterilização e estocagem de material de biotério; 
10. Prevenção de doenças comuns em animais de laboratório; 
11. Procedimentos emergenciais e controle da dor em animais de laboratório; 
12. Vias de administração de medicamentos em animais de laboratório de pequeno porte; 
13. Descarte de resíduos de Biotérios. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


