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IFFAR

PROGRAMAS – PROVA BASE
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
CARGOS: TODOS
PROGRAMA: 1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias principais e
secundárias. 1.4 Relação entre as ideias. 1.5 Efeitos de sentido. 1.6 Figuras de linguagem. 1.7 Recursos de
argumentação. 1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 1.9 Coesão e coerência textuais. 2. Léxico:
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 2.3 Estrutura
e formação de palavras. 3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas. 3.2 Ortografia: emprego de letras e
acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/2012). 3.3
Relações entre fonemas e grafias. 3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 3.5 Vozes verbais e sua conversão.
3.6 Concordância nominal e verbal. 3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 3.9
Pontuação.
NÍVEL SUPERIOR
LEGISLAÇÃO
CARGOS: TODOS
PROGRAMA: BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas
respectivas
emendas
(Art.
1º
ao
9º;
37
a
41;
205
a
214).
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (e alterações posteriores). Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis
da
União,
das
autarquias
e
das
fundações
públicas
federais.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm.
BRASIL. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 (e alterações posteriores). Aprova o Código de Ética Profissional
do
Servidor
Público
Civil
do
Poder
Executivo
Federal.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm.
BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 (e alterações posteriores). Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm.
BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.
BRASIL. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/l11091.htm.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
CARGOS: TODOS
PROGRAMA: 1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias principais e
secundárias. 1.4 Relação entre as ideias.1.5 Efeitos de sentido. 1.6 Figuras de linguagem. 1.7 Recursos de
argumentação. 1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 1.9 Coesão e coerência textuais. 2. Léxico:
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 2.3 Estrutura
e formação de palavras. 3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas. 3.2 Ortografia: emprego de letras e
acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/2012). 3.3
Relações entre fonemas e grafias. 3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 3.5 Vozes verbais e sua conversão.
3.6 Concordância nominal e verbal. 3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 3.9
Pontuação.
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agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm.
BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.
BRASIL. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/l11091.htm.

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51
e 0800 035 2000, para interior e outros Estados
VERSÃO 03/09/2019 17:40:38

IFFAR

Edital de Abertura – Concurso Público nº 01/2019.

PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 01 – ASSISTENTE SOCIAL
PROGRAMA: O trabalho do assistente social com as diferentes expressões da questão social apresentadas como
demandas cotidianas. A dimensão investigativa no exercício profissional do assistente social. Assessoria, consultoria,
auditoria, supervisão técnica. Diferentes espaços ocupacionais e as relações sociais que são estabelecidas pelo
Serviço Social. Orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias. Políticas Públicas. A Questão
Social, o contexto conjuntural. O espaço sócio-ocupacional do Serviço Social e as diferentes estratégias de intervenção
profissional. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a
elaboração de planos, programas e projetos sociais. Supervisão de Estágio em Serviço Social. Questão social e direitos.
Políticas Sociais. Competências profissionais do assistente social nos diferentes espaços ocupacionais. O Serviço
Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Contexto
capitalista contemporâneo. Código de Ética do Assistente Social. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742,
de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 02 – BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA
PROGRAMA: A biblioteca no contexto da universidade: Funções, objetivos, estrutura, tecnologia, recursos. A biblioteca
universitária brasileira. Processo de comunicação e informação científica. Avaliação do INEP. Gestão e organização de
biblioteca universitária: Planejamento estratégico. Estudo de comunidade. Formação e desenvolvimento de coleção.
Projetos em unidades de informação. Aquisição planificada e consórcios. Gestão de pessoas. Gestão da qualidade.
Gestão de rotinas. Marketing. Fluxos e processos de trabalho em unidades de informação. Organização do espaço
físico. Manuais e normas de procedimentos. Formulário e relatórios de atividades. Avaliação. Sistema informatizado
de gerenciamento de Bibliotecas. Recursos e serviços informacionais: Conceituação, tipologia e características das
fontes de informação. Recursos informacionais eletrônicos. Bases de dados. Portais de Pesquisa. Portais de Periódicos.
Bibliotecas digitais. Redes e sistemas de informação. Disseminação da informação. Usuários: comportamento,
necessidades, demandas, expectativas e usos da informação. Estudos de uso e de usuários. Educação de usuários.
Serviço de referência. Circulação. Comutação bibliográfica. Normas técnicas brasileiras para documentação (ABNT).
Avaliação de serviços. Tratamento, organização e recuperação da informação: Representação descritiva de
documentos: padrões de descrição, AACR2 revisão 2002, Formato MARC. Representação temática de documentos:
conceitos, processos, instrumentos, produtos. Classificação Decimal Universal, Classificação Decimal de Dewey.
Descrição e representação de conteúdos informacionais na web. Metadados. Fundamentos, ferramentas e estratégias
de recuperação da informação. Informação e acessibilidade em Bibliotecas. Bibliotecas acessíveis. Profissional
bibliotecário: legislação e órgãos de classe. Ética profissional. Direitos autorais.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 03 – ENFERMEIRO – ÁREA
PROGRAMA: Sistematização da Assistência de Enfermagem, conforme Potter e Perry. Cuidados e procedimentos
gerais desenvolvidos pelo profissional de Enfermagem, conforme Andrea Cristine Bressane Volpato e Vanda Cristina
dos Santos Passos. Assistência de enfermagem em HIV, AIDS, hepatites virais e outras DST’s (Cadernos de Atenção
Básica do Ministério da Saúde). Assistência de enfermagem em prevenção e controle de doenças infectocontagiosas
(Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde). Assistência de enfermagem em Pré-natal e Puerpério (Cadernos
de Atenção Básica do Ministério da Saúde). Atendimento a pacientes cardiológicos (Protocolos assistenciais –
Sociedade Brasileira de Cardiologia). Atendimento à saúde da criança em sua integralidade (Cadernos de Atenção
Básica do Ministério da Saúde). Cuidados de enfermagem: administração de medicamentos, uso de cateteres, drenos
e sondas, feridas, terapia respiratória, conforto e sinais vitais. Legislação em enfermagem: Novo Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017); Lei nº 5.905/1973; Lei nº 7.498/1986; Decreto
nº 94.406/1987; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990. Limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização de materiais
(ANVISA). Calendário nacional de vacinação (Ministério da Saúde). Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde
(Ministério da Saúde). Programa Nacional de Segurança do paciente (Ministério da Saúde). Política Nacional de
Humanização (Ministério da Saúde). Suporte Básico e Avançado de Vida em Pacientes Adultos e Pediátricos –
American Heart Association (AHA, 2015). Atendimento Pré-Hospitalar – PHTLS (2016). Suporte Básico e Avançado de
Vida no Trauma – PHTLS (2016). Diagnóstico de Enfermagem – NANDA.
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NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 04 – MÉDICO – ÁREA
PROGRAMA: Promoção da Saúde da população. Hábitos e estilos de vida saudáveis. Sedentarismo e atividade física.
Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Bioestatística. Epidemiologia clínica. Testes de investigação,
exames diagnósticos, rastreamento de doenças. Seleção e interpretação de exames laboratoriais e complementares.
Exames diagnósticos no diagnóstico diferencial, tomada de decisão clínica, desempenho dos exames diagnósticos,
interpretação de resultados de exames, probabilidade pré-teste, razão de verossimilhança, desenhos de estudos
epidemiológicos, taxas, coeficientes, indicadores de saúde. Exames admissionais e periódicos de saúde. Abordagem
à Saúde Ocupacional na Atenção Primária à Saúde. Vigilância em saúde. Abordagem à violência doméstica, maustratos em idosos, saúde do homem e da mulher. Doenças e enfermidades nos diversos aparelhos ou sistemas
orgânicos. Classificação de doenças, epidemiologia, manifestações e quadro clínico, diagnóstico, evolução,
prognóstico, critérios de gravidade, diagnóstico diferencial de doenças, indicações e condutas terapêuticas clínicas e/ou
cirúrgicas de enfermidades, terapia intensiva, drogas vasoativas, controle glicêmico em pacientes críticos, distúrbios
acidobásicos e hidroeletrolíticos, reação a fármacos, efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações
medicamentosas e seu reconhecimento e manejo. Doenças oculares e do ouvido no contexto da Atenção Básica.
Manifestação e apresentação de doenças. Sinais e sintomas de doenças, anamnese e exame físico, receituários, dor,
febre, hipertermia e hipotermia, erupções cutâneas e doenças da pele, síncope, confusão mental, distúrbios da visão e
da audição, choque, tosse, constipação e diarreia, prurido, edema, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio nutricional,
dispneia, efeitos colaterais de medicação, sopro cardíaco, dor torácica, abdômen agudo clínico e cirúrgico. Doenças
infecciosas e infectocontagiosas. Doenças transmissíveis. Doenças parasitárias. Exames diagnósticos em doenças
infecciosas, transmissíveis e parasitárias. Imunizações e vacinas, fatores de risco, sepse, endocardite, diarreia aguda
e crônica, osteomielite, infecção de pele e partes moles, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, paciente
imunocomprometidos e transplantados, controle de infecção hospitalar, doença causadas por vírus, bactérias grampositivas e gram-negativas, doenças causadas por fungos e protozoários e microrganismos, amebíase, bacteremia,
conjuntivite, cólera, difteria, febre reumática, influenza, leishmaniose, meningites, lepra, malária, raiva, rubéola,
sarampo, salmonelose, tétano, toxoplasmose, dengue, sepse e infecções nosocomiais. Verminoses. Indicações
terapêuticas em doenças infecciosas e parasitárias, isolamento e quarentena. Doenças de notificação compulsória no
Brasil, endemias e epidemias. Doenças emergentes e reemergentes no Brasil. Sistema cardiovascular. Semiologia
cardiovascular. Principais testes diagnósticos. Insuficiência cardíaca, insuficiência vascular periférica, doença cardíaca
congênita, cardiopatia reumática, febre reumática, arritmias cardíacas. Síndrome de Wolff-Parkinson White, doenças
das válvulas cardíacas congênitas e adquiridas, cor pulmonale, miocardiopatia, miocardites e pericardites, trauma
cardíaco. Infarto agudo do miocárdio, angina estável e instável. Hipertensão arterial sistêmica, hipertensão secundária.
Trombose venosa profunda, oclusão arterial aguda e crônica. Doenças da aorta, dissecção aórtica. Dor torácica,
hipertensão pulmonar. Dislipidemias. Complicações do infarto agudo do miocárdio e prevenção de doença cardíaca
isquêmica. Eletrocardiografia básica, alterações do eletrocardiograma. Doenças do Sistema Respiratório. Provas de
função pulmonar, asma brônquica, pneumonias, bronquiectasias, doença broncopulmonar obstrutiva crônica, doenças
da pleura, mediastino e tórax, infecção de vias aéreas respiratórias, neoplasia pulmão, pleura, mediastino e da caixa
torácica, transplante de pulmão, derrame pleural e empiema, abscesso pulmonar, infiltrado pulmonar, tuberculose,
embolia pulmonar, atelectasia, hemorragias das vias respiratórias, insuficiência respiratória, pneumoconioses,
pneumotórax, síndrome da obesidade-hipoventilação, doenças pulmonares parenquimatosas difusas, nódulo pulmonar
solitário, manifestações de doenças respiratórias. Doenças do rim e trato urogenital. Insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrite, pielonefrite, obstrução do trato urinário, urolitíase, transplante renal, tumores renais, infecções do trato
urinário em homens e mulheres, incontinência urinária, hiperplasia de próstata, prostatite, neoplasia de próstata.
Sistema digestivo. Dor abdominal, endoscopia digestiva alta e baixa, parasitose intestinal, disfagia, hemorragia
digestiva alta e baixa, doenças do esôfago, estômago e duodeno, úlcera péptica, distúrbio de absorção, síndrome do
cólon irritável, doença de Crohn, diverticulose, abdômen agudo, apendicite aguda, suboclusão intestinal, hepatite viral
aguda e crônica, hepatite medicamentosa e autoimune, cirrose hepática, pancreatite aguda e crônica, colelitíase,
colecistite e coledocolitíase, colangite, icterícia, transplante hepático, neoplasia do trato digestivo, hemorroidas, fissura
e abscesso anal. Sistema endocrinológico e do metabolismo: distúrbio do crescimento, doenças da tireoide e
paratireoide, neoplasias de tireoide, doenças da adrenal, diabetes melito e insípido, gota, doenças dos ossos e
metabolismo, uremia, hiperlipidemia, deficiência de vitaminas, síndrome de Cushing, nutrição e seus distúrbios. Sistema
neurológico e locomotor. Cefaléia e enxaqueca, epilepsia e convulsão, doença cerebrovascular, demência e doença de
Alzheimer, distúrbio extrapiramidal. Neoplasia do sistema nervoso central, compressão medular, meningite aguda e
crônica, abscesso cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, esclerose sistêmica, miastenia gravis,
neuralgia do trigemio, paralisia facial periférica, doença de Parkinson, afecções do sistema nervoso central. Vertigem
e tontura. Doenças musculoesqueléticas. Doenças reumáticas. Artrite reumatoide, artrite monoarticular. Doenças
Hematológicas e Oncológicas. Anemias, transfusões de hemocomponentes, distúrbios de coagulação, policitemias,
leucemias agudas e crônicas, síndromes paraneoplásicas, emergências oncológicas. Câncer em diversos aparelhos e
sistemas orgânicos, estadiamento, indicações terapêuticas, diagnóstico e prognóstico de doenças oncológicas.
Problemas de Saúde Mental. Psicofármacos, transtornos de ansiedade, depressão, manejo do estresse. Transtorno do
humor bipolar, psicoses, drogadição, tabagismo e dependência de álcool, uso de substâncias, manejo e tratamento de
pacientes com problemas de álcool e drogas. Urgências e emergências clínicas. Abordagem do paciente grave, sinais
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e sintomas em emergência, abordagens de síndromes em emergência, emergências cardiopulmonares, venosas,
relacionadas com a SIDA, infecciosas, neurológicas, relacionadas ao trato gastrintestinal, onco-hematológicas,
endócrinas, metabólicas e sistêmicas, emergências psiquiátricas, emergências em intoxicações. Pequenas cirurgias
ambulatoriais no contexto de Atenção Básica. Acidentes com animais peçonhentos, reconhecimento e seu manejo.
Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, organização e gestão da saúde; atribuições e competências no SUS
em nível nacional, estadual, municipal; recursos e gestão financeira. Atenção Primária à Saúde no Brasil.
Procedimentos em Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Medicina centrada na pessoa. Diagnóstico
de saúde da comunidade. Trabalho em equipe. Abordagem comunitária e cuidado domiciliar. Gerenciamento de
unidades de saúde. Ética na Atenção Primária à Saúde. Código de Ética Médica, princípios fundamentais do exercício
da medicina, normas diceológicas e deontológicas.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 05 – NUTRICIONISTA – HABILITAÇÃO
PROGRAMA: Administração de serviços de alimentação: planejamento, elaboração, organização, execução de
cardápio e procedimentos de compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na
produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação. Técnicas de higienização da área física,
equipamentos e utensílios. Técnica dietética: conceito, classificação e composição química. Características
organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene e manipulação de
alimentos: microbiologia básica dos alimentos. Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Vigilância e legislação
sanitária. Controle higiênico-sanitário dos alimentos, análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e
implantação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Nutrição normal: conceito de alimentação e
nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Alimentação nos
diferentes ciclos da vida (da gestação ao idoso). Guia alimentar para a população brasileira. Nutrição em Saúde Pública:
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em todas as
faixas etárias. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Avaliação Subjetiva Global.
Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das DRI’s. Ética profissional. Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes) – Decreto nº 7.234/2010; O papel do Nutricionista na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica. Prevenção e promoção da saúde na escola. Resolução Conselho Superior nº 054/2018 e
alterações – Regulamento do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do IFFar, disponível em:
https://iffarroupilha.edu.br/assist%C3%AAncia-estudantil/apresentacao-ae e alterações.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 06 – PEDAGOGO – ÁREA
PROGRAMA: Princípios e objetivos da educação brasileira. Organização da educação no Brasil: níveis e modalidades
de ensino. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano Nacional de
Educação: desafios e compromissos. Ensino: concepções e tendências pedagógicas. Projeto Político Pedagógico,
currículo e processo educativo e planejamento escolar. Processo ensino-aprendizagem: Avaliação escolar e
Planejamento didático. A prática docente diante da pluralidade cultural e a inclusão escolar. Formação docente.
Escrituração escolar, documentos escolares individuais e coletivos e registros relativos ao estabelecimento escolar. Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (e alterações) - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002 (e alterações) – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras
providências. Lei nº 10.861/2004 – Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá
outras providências. Lei nº 13.005/2014 – Aprova o Plano Nacional da Educação – PNE. Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015 (e alterações) – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). Decreto nº 5.840/2006 – Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Resolução CNE/CP
nº 01/2004 – Diretrizes para a educação das relações étnico raciais. Resolução CNE/CP nº 02/2015 – Define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução Conselho
Superior do IFFar nº 28/2019 – Diretrizes administrativas e curriculares para a organização didático-pedagógica da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio no IFFar. Os institutos federais, uma revolução na Educação profissional
e tecnológica, disponível em: portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/insti_evolucao.pdf. SETEC/MEC: Bases para uma
Política Nacional de EPT (2008), disponível em: portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_bases.pdf.
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NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 07 – TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
PROGRAMA: Princípios e objetivos da educação brasileira. Organização da educação no Brasil. Níveis e modalidades
de ensino. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. Plano Nacional de Educação. Educação: desafios e
compromissos. História da Educação. Qualidade na Educação. Inter-relações entre o humano, o ambiente e o
conhecimento. Ensino: concepções e tendências pedagógicas. Projeto Político Pedagógico, currículo e processo
educativo. Planejamento escolar. Avaliação escolar. Inclusão escolar e diversidade cultural. Processo ensinoaprendizagem. Formação docente. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (e alterações) – Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Lei nº 10.861/2004 – Institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Decreto nº 5.840/2006 – Institui, no
âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Resolução CNE/CP nº 02/2015 – Define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução Conselho Superior do IFFar
nº 28/2019 – Diretrizes administrativas e curriculares para a organização didático-pedagógica da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio no IFFar.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 08 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA AGRICULTURA
PROGRAMA: Atributos de qualidade de sementes. Produção de hortaliças. Mecanização Agrícola (máquinas e
equipamentos). Fertilidade do solo. Manejo e conservação do solo (adubação, amostragem, fertilizantes e corretivos).
Noções de irrigação e drenagem. Tecnologia de irrigação. Manejo de plantas frutíferas. Identificação e manejo integrado
de pragas. Identificação e manejo integrado de doenças. Identificação e manejo integrado de plantas daninhas.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 09 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA AGROPECUÁRIA
PROGRAMA: Manejo de equipamentos, máquinas e implementos agrícolas. Instalação e condução de cultivos
agrícolas (soja, trigo, milho, arroz, cevada, girassol). Tratos culturais e colheita de cultivos agrícolas. Preparo, correção
e conservação do solo. Construções e instalações agropecuárias. Formas e manejo de irrigação de cultivos agrícolas.
Manejo Integrado de Pragas em cultivos agrícolas. Manejo Integrado de Doenças em cultivos agrícolas. Manejo
Integrado de Plantas Invasoras em cultivos agrícolas. Uso correto de EPI para aplicação de agrotóxicos. Normas na
produção de sementes e mudas. Podas, raleio, desbrotas e desbastes na produção de mudas frutíferas. Manejo de
pastagens e forrageiras. Planejamento de rotação de culturas. Produção orgânica. Destino final de embalagens de
agrotóxicos. Manejo de bovino de leite e corte, ovino, caprino, suínos e aves. Sanidade animal.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 10 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA ENFERMAGEM
PROGRAMA: Conhecimentos Básicos: Portaria CVS-13, de 04/11/2005. Saúde: conceitos; processo saúde doença e
seus determinantes/condicionantes. Ética e legislação profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil:
Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social, indicadores de saúde. Sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Norma
Operacional Básica do SUS; Lei nº 8.080, de 19/09/1990; Lei nº 8.142, de 28/12/1990. Biossegurança e uso de EPIs.
Coleta de material para exames de sangue, culturas, urina, fezes e escarro. Limpeza terminal e concorrente. Técnicas
de esterilização e desinfecção. Noções de primeiros socorros. Coleta e manipulação de amostras clínicas para
diagnósticos laboratoriais. Orientações ao paciente/cliente para coleta de exames laboratoriais. Qualidade e segurança
em laboratórios e boas práticas de laboratório. Microbiologia: métodos microbiológicos, meios de cultura, coloração.
Lavagem das mãos. Microscópio óptico e sua utilização: visualização de lâminas no microscópio. Calibração e controle
de condições de funcionamento de equipamentos e aparelhos de laboratórios. Noções sobre Psicologia. Siglas,
abreviaturas e sinônimos dos exames. Meios de cultura, reagentes e demais produtos utilizados em laboratórios de
análises clínica.
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NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 11 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA ESTÉTICA
PROGRAMA: Anatomia, fisiologia e patologia da pele e anexos. Eletroterapia e conceitos de física aplicada em estética;
recursos eletroterápicos em estética capilar, corporal e facial. Recursos manuais em estética capilar, corporal e facial.
Transtorno dismórfico corporal. Recursos cosméticos em estética capilar, corporal e facial. Noções de cosméticos
(legislação, categorias, funções, formas de apresentação e cosmetologia). Principais matérias-primas utilizadas na
indústria cosmética. Áreas de atuação do esteticista e da cosmetologia. Noções de primeiros socorros. Normas de
Biossegurança. Organização, controle de estoque, rotinas e protocolos do trabalho, instalações e equipamentos para
o gabinete de estética. Noções de ergonomia na realização do trabalho. Técnicas adequadas de descarte de fluidos e
resíduos, limpeza do gabinete e equipamentos para integridade do cliente.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 12 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA QUÍMICA
PROGRAMA: Normas de segurança, procedimentos de primeiros socorros em caso de acidentes, uso correto de EPIs
e EPCs. Colorimetria e espectrofotometria de absorção molecular (fundamentos dos métodos). Operação de
equipamentos mais comuns em laboratórios de Química, tais como: potenciômetros, colorímetros, balanças analíticas,
centrífugas, destiladores, dentre outros. Preparo e diluição de soluções. Titulações. Funções inorgânicas. Parâmetros
físico-químicos. Armazenamento de soluções e reagentes. Destino adequado de resíduos e efluentes em laboratório.
Normas de segurança em laboratório. pH e indicadores. Separação de misturas. Noções fundamentais de
funcionamento e operação de equipamentos de laboratório: balança, pHmetro, condutivímetro, espectrofotômetro,
fotômetro de chama e colorímetro. Identificação e manuseio de vidraria e equipamentos de laboratório.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 13 – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA: Algoritmos e Estruturas de Dados: Conhecer, elaborar, interpretar e testar algoritmos utilizando o
software VisuAlg 2.0 ou superior e em pseudocódigo (Portugol), Fluxograma e diagrama de Chapin, empregando as
estruturas de controle básicas (seqüência, seleção e repetição), procedimentos e funções. Estruturas de dados: tipos
de dados, vetores, matrizes, registros, listas, pilhas, filas e árvores. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
(SGBD) e Banco de Dados: Bancos de dados: fundamentos, características componentes e funcionalidades. Modelos
de Bancos de Dados. Projeto de Banco de Dados: modelos conceitual, lógico e físico. Modelo relacional e Diagrama
Entidade-Relacionamento (DER). Linguagem de Consulta Estruturada (SQL): comandos das Linguagens de
Manipulação de Dados (DML), Definição de Dados (DDL), Controle de Dados (DCL), Transação de Dados (DTL) e
Consulta de Dados (DQL). Transformação entre modelos: derivação do DER para esquema relacional e engenharia
reversa de modelos relacionais. Engenharia reversa de arquivos e normalização de dados. Gerenciamento de
transações: fundamentos e aspectos de recuperação e integridade, controle de concorrência e indexação. Rede de
computadores: Conceitos básicos de rede de computadores, tipos de redes, topologias lógica e física, ativos de rede e
demais componentes, transmissão de dados e arquiteturas. Instalação, configuração, administração, identificação de
problemas, arquiteturas, solução de problemas e manutenção de redes de computadores. Protocolos: TCP/IP
(camadas, fundamentos, arquitetura, classes de endereçamento IP, máscara de rede e segmentação de rede).
Conhecer, saber utilizar, reconhecer o uso, vantagens, desvantagens e restrições dos protocolos TCP/IP (HTTP, SMTP,
FTP, SSH, Telnet, SNMP, POP3, IMAP, DNS, Ping, DHCP, TCP, UDP, IP (IPv4 e IPv6), ARP, RARP, ICMP, Ethernet,
802.11 WiFi, IEEE 802.1Q, 802.11g, 802.11n e Frame relay). Cabeamento: fundamentos, tipos de cabos de rede (par
trançado e fibra ótica), características, emprego, instalação, construção de cabos de rede; topologias lógica e física de
redes e cabeamento estruturado. Redes LAN, MAN, WAN, redes sem fio, domésticas e inter redes: definições,
características, equipamentos, componentes, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; rede Ethernet (IEEE
802.3 a IEEE 802.3ae) e LAN sem fio (IEEE 802.11a a 802.11n). Equipamento de comunicação de dados e redes
(fundamentos, características, emprego, configuração, instalação e protocolos): modem, repetidor, hub, ponte, switch
e roteadores. Saber usar e reconhecer o uso do software Cisco Packet Tracer 5.3 e versões superiores. Sistemas
operacionais e Segurança da Informação: Conceitos de segurança da informação: disponibilidade, integridade,
confidencialidade, autenticidade, responsabilidade, não repúdio, confiabilidade, incidente de segurança, sistema de
gestão de segurança da informação, plano de contingência. Tecnologia da Informação: técnicas de segurança - código
de práticas para a gestão da segurança da informação. Gestão de riscos: risco, análise de riscos, avaliação de riscos,
tratamento de risco, risco residual, aceitação do risco. Segurança de Computadores: Senhas, Cookies, Engenharia
Social, Vulnerabilidade. Códigos Maliciosos (Malwares) e Ataques: Vírus, Cavalos de Tróia, Adware e Spyware,
Backdoors, Keyloggers, Worms, Bots, Botnets, Rootkits, Spam, Scam, Phishing scam, Boatos (Hoax), Pharming scam
e Negação de Serviço (Denial of Service). Autenticação, Criptografia, Certificado Digital e Assinatura Digital. Comandos
e ferramentas de administração dos sistemas operacionais Windows e Linux. Firewall: conceitos e implementação
(Windows e Linux). PKI. Normas de segurança NBR-ISO/IEC 27001, 27002 e 27005.
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NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 14 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
PROGRAMA: Topografia: noções básicas de topografia, aparelhos topográficos, escala, orientação, planimetria,
altimetria, medidas de ângulo e métodos de levantamento. Construção Civil: teste de slump, traços em volume, tipos
de aglomerantes, aceleradores e redutores, agregados, argamassas e concreto, projetos de edificações, tramo de viga,
contra-flecha, sarrafos e ripas, cotas de piso, instalações prediais, escoramento de laje maciça, planejamento e controle
da obra, locação da obra. Materiais de Construção: alvenarias de tijolo cerâmico, esquadrias, revestimentos, coberturas,
impermeabilizações, pintura. Infraestrutura: sondagens, terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação,
fundações superficiais e profundas. Hidrossanitário: Noções básicas de sistema de esgotamento sanitário e
abastecimento de água. Orçamentos. Normas ABNT. Noções de acessibilidade. Noções contra incêndios. Noções de
desenho e meio eletrônico (AUTOCAD). Matemática aplicada. Desenho Técnico. Desenho Arquitetônico. Desenho de
instalações hidráulicas. Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação
de projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. Habite-se.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 15 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA: Técnicas e Fundamentos de Enfermagem. Atuação do técnico de enfermagem nos diversos
procedimentos de assistência ao paciente. Psicologia aplicada à enfermagem. Assistência de enfermagem visando
atender às necessidades de conforto, segurança e bem-estar, higiene e segurança ambiental. Registro de enfermagem.
Prevenção e controle de infecções. Administração de medicamentos. Normas de biossegurança em enfermagem.
Processo de trabalho em enfermagem. Perícia Médica. Prontuário. Arquivologia. Ética aplicada à enfermagem. Código
de ética profissional. Legislação do exercício profissional. Saúde do trabalhador. O direito e o cuidado à saúde nas
diferentes fases da vida da mulher, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso.
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 16 – ASSISTENTE DE ALUNO
PROGRAMA: Noções de relações humanas: Desenvolvimento interpessoal – Infância e adolescência. Diversidade
sociocultural e inclusão. Desenvolvimento grupal – Liderança; Comunicação; Equipe multiprofissional; Ética e postura
profissional. Noções de Organização escolar: Projeto político-pedagógico. Disciplina escolar. Currículo escolar. Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990 e atualizações. Noções de Primeiros Socorros aos alunos. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996.

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51
e 0800 035 2000, para interior e outros Estados
VERSÃO 03/09/2019 17:38:28

