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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRÁFICO 
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 
 

EMPREGO – 1.00 – MOTORISTA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; Sílaba: separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo; Pronomes: pessoais e de tratamento; Verbo: presente, passado e futuro.  
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; Operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de Numeração Romana; Números 
Racionais e sua representação fracionária: a idéia de fração; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume 
e superfície; Números multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas 
divulgadas pela imprensa. Legislação (Código Nacional de Trânsito: Regulamento e Resoluções do CONTRAN); 
normas gerais de circulação e conduta; deveres e proibições; infrações e penalidades; direção defensiva; prevenção 
de acidentes; colisão; distância; cruzamento; ultrapassagem; curvas; rodovias; placas de advertência; placas de 
regulamentação; placas de indicação de serviço auxiliar; sinalização horizontal; conhecimentos básicos de 
mecânica; noções de segurança do trabalho; noções de hierarquia e relações humanas no trabalho. 

 
 

EMPREGO – 1.01 – VIGIA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; Sílaba: separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo; Pronomes: pessoais e de tratamento; Verbo: presente, passado e futuro.  
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; Operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de Numeração Romana; Números 
Racionais e sua representação fracionária: a ideia de fração; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume 
e superfície; Números multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas 
divulgadas pela imprensa. Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no 
turno do serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; 
Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; Noções de 
segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de 
trabalhos e com o público. 

 
 

b) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 

EMPREGO – 1.02 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 



                    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2 

                            FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

                           CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS  Nº 01/11 

 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocínio 
Lógico.  Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Noções básicas de Biblioteca, tipos de Biblioteca, organização funcional; 
Acervo, noções básicas de seleção/aquisição e tratamento técnico, guarda e preservação do acervo; tipos de 
catálogos; registro de obras (tombamento); preparo físico do material; obras de referência; bases de dados 
bibliográficas; Atendimento ao usuário; conhecimentos básicos de circulação e empréstimo; levantamentos 
bibliográficos; orientação a consulta e pesquisa; serviços de referência; sistema de classificação; Normatização de 
documentos conforme ABNT; História do livro e da biblioteca; Bibliotecas: tipos e conceitos; Noções de 
preservação de documentos; Noções de catalogação e classificação; Noções de organização e administração de 
bibliotecas: acervo, serviço, preparo técnico, arranjo nas estantes; Serviços ao usuário; Direitos autorais; Ética 
profissional/relações no ambiente do trabalho 
BIBLIOGRAFIA: 
CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Teresa Reis; WEITZEL, Simone da Rocha. A biblioteca: o técnico e 
suas tarefas. 2. ed. Niterói: Intertexto, 2004. 
LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Diane. Conservar para não restaurar. Brasília, DF: Thesaurus, c1985. 
MARTINS, Wilson. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca: um capítulo referente à 
propriedade literária. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Ática, 2001. 
MILANESI, Luiz. O que é biblioteca. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
MILANESI, Luiz. Ordenar para desordenar: centros de cultura e bibliotecas públicas. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1989. 
PINHEIRO, Ana Virginia; WEITZEL, Simone da Rocha. A ordem dos livros na biblioteca: uma abordagem preliminar 
ao sistema de localização fixa. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2007. 
SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, Iza Antunes. Auxiliar de bibliotecas: técnicas e práticas para formação 
profissional. 5. ed. Brasília, DF: Thesaurus, 2003. 
SILVA, Odilon; GANIM, Fátima. Manual da CDU. Brasilia, DF: Briquet de Lemos, 1994. 
SPINELLI JÚNIOR, Jayme. Introdução à conservação de acervos bibliográficos. Rio de Janeiro: Fundação 
Biblioteca Nacional, 1995. 
 

 
EMPREGO – 1.03 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – (PROF. CID CHIARELLI) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocínio 
Lógico.  Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Noções básicas de Biblioteca, tipos de Biblioteca, organização funcional; 
Acervo, noções básicas de seleção/aquisição e tratamento técnico, guarda e preservação do acervo; tipos de 
catálogos; registro de obras (tombamento); preparo físico do material; obras de referência; bases de dados 
bibliográficas; Atendimento ao usuário; conhecimentos básicos de circulação e empréstimo; levantamentos 
bibliográficos; orientação a consulta e pesquisa; serviços de referência; sistema de classificação; Normatização de 
documentos conforme ABNT; História do livro e da biblioteca; Bibliotecas: tipos e conceitos; Noções de 
preservação de documentos; Noções de catalogação e classificação; Noções de organização e administração de 
bibliotecas. 
CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Teresa Reis; WEITZEL, Simone da Rocha. A biblioteca: o técnico e 
suas tarefas. 2. ed. Niterói: Intertexto, 2004. 
LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Diane. Conservar para não restaurar. Brasília, DF: Thesaurus, c1985. 
MARTINS, Wilson. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca: um capítulo referente à 
propriedade literária. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Ática, 2001. 
MILANESI, Luiz. O que é biblioteca. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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MILANESI, Luiz. Ordenar para desordenar: centros de cultura e bibliotecas públicas. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1989. 
PINHEIRO, Ana Virginia; WEITZEL, Simone da Rocha. A ordem dos livros na biblioteca: uma abordagem preliminar 
ao sistema de localização fixa. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2007. 
SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, Iza Antunes. Auxiliar de bibliotecas: técnicas e práticas para formação 
profissional. 5. ed. Brasília, DF: Thesaurus, 2003. 
SILVA, Odilon; GANIM, Fátima. Manual da CDU. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 1994. 
SPINELLI JÚNIOR, Jayme. Introdução à conservação de acervos bibliográficos. Rio de Janeiro: Fundação 
Biblioteca Nacional, 1995. 

 
 

EMPREGO – 1.04 – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocínio 
Lógico.  Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS:  30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas 
divulgadas pela imprensa. Conhecimentos Básicos em Rotinas Administrativas. Português Instrumental; 
Correspondência, Processo da Comunicação, Funções da Linguagem, Níveis de Língua, Denotação e Conotação, 
Estilo, Frase e Estrutura Frasal, Discurso, Técnica de Redação, Abreviações e Tratamentos, Elaboração de Ofícios, 
Cartas, Memorandos, Comunicados, Relatórios, Recibos, Conhecimento na Elaboração e Preenchimento de 
Documentos, Declarações, Atestados, Atas de Conselhos, Procedimentos de Arquivos, Organização administrativa, 
Organograma Setorial e Cronograma de Atividades. Informática aplicada à automação do setor administrativo: 
Conhecimentos teóricos da aplicação prática do Pacote Office 2003/2007.  

 
EMPREGO – 1.05 – INSPETOR DE ALUNOS ( PROF. CID CHIARELLI) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocínio 
Lógico.  Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas 
divulgadas pela imprensa; A ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem 
tomados com a integridade física da criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. Noções de Higiene e bem-
estar. Regras de Comunicação e interação. Segurança no Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; 
Controle e movimentação das crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A 
indisciplina na escola, o Bullying escolar; Necessidades educativas especiais; Lei Federal n.° 8.069/90 - Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal n.° 9.394/96. Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 

c) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 
 
 
EMPREGO – 2.00 – AUXILIAR EDUCACIONAL – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES:  
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
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portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), 
Interpretação de textos. 
 MATEMÁTICA - 10 QUESTÕES:  
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; A ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. 
Cuidados a serem tomados com a integridade física da criança. Ética profissional. Funções: noções básicas da 
função. Medidas de Segurança. Noções de Higiene e bem-estar. Regras de Comunicação e interação. Segurança 
no Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças e adolescentes; Hierarquia; Controle e movimentação das 
crianças; Tecnologia na educação; Operação de equipamentos multimídias, (data-show, computadores portáteis, 
retro-projetor, mapas, globos etc), Educação Ambiental; Lei Federal n.° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Lei Federal n.° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
EMPREGO – 2.01 – AUXILIAR DE ENSINO – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES - Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), 
Interpretação de textos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
Educação escolar: desafios e compromissos: a relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de 
cidadão e as atuais tendências da educação escolar; currículo e cidadania: saberes voltados para o 
desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; fundamentos e diretrizes do ensino 
fundamental de 9 anos; escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização; gestão 
escolar e qualidade do ensino: a construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas 
sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; o trabalho coletivo como fator de 
aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; o envolvimento dos professores na atuação dos 
colegiados e das instituições escolares com vistas à consolidação da gestão democrática da escola; a importância 
dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da 
qualidade do ensino; o protagonismo do aluno no cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar 
saberes, praticar o convívio solidário, desenvolver valores de uma vida cidadã e enfrentar questões associadas à 
indisciplina e à violência; o papel do professor na integração escola-família; a formação continuada como condição 
de construção permanente das competências que qualificam a prática docente. Aprender e ensinar, construir e 
interagir: construção de conhecimento, pertinência cultural e interação social; o ensino como intervenção nas zonas 
de desenvolvimento proximal; avaliação e decisões pedagógicas; conhecimentos prévios e seu papel na 
aprendizagem dos conteúdos escolares; prática reflexiva e construção de competências para ensinar; concepções 
de aprendizagem e modelos de ensino; o reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de 
aprendizagem para atendimento à diversidade de características, de necessidades e de ritmos dos alunos; os 
ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; a 
relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e 
responsáveis. A criança e a Educação Infantil; a cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de 
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educação infantil; construindo identidades nas interações: conhecendo a criança; a ludicidade como dimensão 
humana; a arte como fundamento da educação infantil; educação infantil: cuidado educa e toda educação cuida; 
fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da antropologia, da sociologia da psicologia; a formação do 
professor de crianças de 0 a 6 anos; políticas públicas para a educação infantil; histórico da educação Infantil. LDB: 
a legislação e a educação infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do olhar e da escuta. Pedagogia das 
relações. Pedagogia da diferença. A organização dos tempos e dos espaços na educação infantil. A educação 
infantil e a família: atores e protagonistas. 
 
EMPREGO – 2.02 – AUXILIAR DE TESOURARIA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES - Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), 
Interpretação de textos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: 30 QUESTÕES 
Contabilidade Geral; Contabilidade: Conceito, Objeto e Objetivo/Finalidade, Usuários e Técnicas Contábeis; 
Patrimônio: Conceito / Equação Patrimonial / Situações Líquidas Patrimoniais / Origens e Aplicações de Recursos; 
Contas: Conceito, Classificação e Função / Funcionamento / Plano de Contas; Escrituração: Conceito / Livros de 
Escrituração /  Métodos e Lançamentos / Erros de escrituração; Operações: Abertura de empresa / Juros e 
descontos / Material de consumo / Operações com mercadorias / Ativo Permanente / Contas de resultado / 
Aplicações, empréstimos / Duplicatas / Provisões e reservas; Resultado do exercício; Demonstrações Contábeis: 
Balanço Patrimonial / Demonstrativo de Resultado do Exercício / Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados 
/ Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido / Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos / 
Notas Explicativas / Parecer e Relatório da Diretoria; Matemática Financeira: Percentagem / 2. Taxas / 3. Juros 
Simples / 4. Juros Composto / 5. Desconto Simples/– Comercial e Racional/ Desconto Composto / Rendas; 
Conhecimentos teóricos da aplicação prática do Pacote Office 2003/2007.  
FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
IUDICIBUS, Sergio de. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável as demais sociedades). 5.ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral. 1. ed São Paulo: Saraiva, 1997. 
MATHIAS. Washinton Franco e GOMES, José Maria. Matemática Financeira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
 
EMPREGO – 2.03 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA/QUÍMICA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES - Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), 
Interpretação de textos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
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racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  – 30 QUESTÕES 
Reconhecimento das principais vidrarias utilizadas em laboratórios e suas funções; Reconhecimento dos principais 
equipamentos e ferramentas manuais utilizados em laboratórios e suas funções; Conservação de equipamentos e 
ferramentas manuais utilizados em laboratórios; Regras básicas de segurança em laboratórios.  Noções gerais de 
organização, higiene em ambientes de laboratórios. Leitura de manuais, anotações, registro de dados e 
informações 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna: Editora Moderna. 
FROTA-PESSOA, O. Biologia no ensino médio. São Paulo: Scipione, 2001 (os caminhos da vida, manual do 
professor) 
PELCZAR, M. et alii Microbiologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Makron, 1996. 
CARLINI, E. A. Medicamentos, drogas saúde. São Paulo: Hucitec/Sociedade brasileira de vigilância de 
medicamentos, 1995. 
BARNES, R.D.; RUPPERT, E.E. Zoologia de invertebrados. São Paulo: Roca, 1994 
POUGH, F.H. et alii. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu, 1993 
VERONESI, R. Doenças infecciosas e parasitárias. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 
CORSON, W.H. Manual Global de Ecologia. São Paulo: Augustus, 1993. 
GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara, 1985. 
JUNQUEIRA, L.C.U & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 
JUNQUEIRA, L.C.U & CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 
ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Editora 
Bookman, 2006. 
FERNANDES, Maria Luiza Machado. Biologia e Química: o ensino de química e o cotidiano. Curitiba: IBPEX, 2008. 
FERREIRA, Maira; MORAIS, Lavínia; DEL PINO, Jose Claudio. Química orgânica. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
MAIA, Daltamir Justino; BIANCHI, José Carlos de Azambuja. Química geral. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 
PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. do. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo: Moderna, 2006. 3v. 
RANGEL, Renato Nunes. Práticas de físico-quimica. São Paulo: Edgard Blucher,2006 
 
EMPREGO – 2.04 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES - Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada) 
Interpretação de textos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  – 30 QUESTÕES 
Reconhecimento dos principais equipamentos e ferramentas manuais utilizados em laboratórios e suas funções; 
Conservação de equipamentos e ferramentas manuais utilizados em laboratórios; Regras básicas de segurança em 
laboratórios.  Noções gerais de organização, higiene em ambientes de laboratórios. Leitura de manuais, anotações, 
registro de dados e informações 
Ferramentas Manuais; Ferramentas de Bancada; Conversão Tensão / Corrente / Potência; Componentes 
eletrônicos; Amplificadores operacionais; Circuitos Eletro-Eletrônicos; Eletrônica Digital; Eletrônica Linear; eletrônica 
industrial; Telecomunicações. 
ALMEIDA, José Luiz Antunes de. Dispositivos Semicondutores - Tiristores. Ed. Érica, 10ª ed. 
BIGNELL e DONOVANl. Eletrônica Digital. V. I e II. Ed. Makron Books. 
BOGART, Theodore F. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. V. 2. Ed. Makron Books, 3ª ed. 
CAPELLI, Alexandre. Eletrônica de Potência. Antenna Edições Técnicas. 
FIGINI, Gianfranco. Eletrônica Industrial - Circuitos e Aplicações. Ed. Hemus, 1982. 
LOURENÇO, Antonio Carlos de; CRUZ, Eduardo Cesar A.; FERREIRA, Sabrina R. e JUNIOR, 
Salomão C. Circuitos 
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Digitais. Ed. Érica. 
MALVINO, Albert Paul. Eletrônico - V. 2. Ed. Makron Books. 
_______ e LEACH. Eletrônica Digital - princípios e aplicações. V. I e II. Ed. Mc Graw Hill. 
ROSS, John A. Princípios de dispositivos e circuitos eletrônicos. V. 2. Ed. Pearson/Prentice Hall. 
SEDRA, Adel S. e SMITH, Kenneth. Microleletrônica. Ed. Makron Books, 4ª ed. 
TOCCI. Sistemas Digitais - princípios e aplicações. Ed. Livro Técnico e Científico. 
 
EMPREGO – 2.05 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – (FMPFM) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES - Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras 
relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e 
modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação 
pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), 
Interpretação de textos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, Equações incompletas, 
Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1

o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, 

Noções de relação e função, Função de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, 

domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números 
racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  – 30 QUESTÕES 
Reconhecimento dos principais equipamentos e ferramentas manuais utilizados em laboratórios e suas funções; 
Conservação de equipamentos e ferramentas manuais utilizados em laboratórios; Regras básicas de segurança em 
laboratórios.  Noções gerais de organização, higiene em ambientes de laboratórios. Leitura de manuais, anotações, 
registro de dados e informações 
FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 
Organização e Arquitetura de Computadores; Componentes de um computador (Hardware e Software) Sistemas de 
Entrada e Saída Princípios de Sistemas Operacionais Windows e Linux Características dos Principais 
Processadores do Mercado 
HARDWARE 
Tipos e Conceitos dos principais produtos de mercado referentes a processadores; Placa-mãe, Placas de vídeo, 
Placa de som, placas de redes, Memória RAM, HD; Gravadores e leitores de CD-ROM e DVD; Dispositivos de 
armazenamento removíveis; Monitores, mouse e teclado 
SOFTWARE 
Instalação e configuração de sistemas operacionais: Windows e Linux ; Comandos Linux; Instalação, configuração e 
remoção de software utilitário (antivírus, backup, monitoramento, segurança e controle de acesso) Instalação, 
configuração e remoção de software aplicativos (editores de textos, planilhas, editores gráficos, compiladores, IDE's 
de desenvolvimento) Editores de Texto e Planilhas de cálculos do pacote Office 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


