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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa:
1. Compreensão e interpretação de texto; 2. Fonologia: conceito, classificação de
fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos; 3. Divisão e
classificação silábica; 4. Classificação tônica das palavras; 5. Emprego da acentuação
gráfica; 6. Emprego do sinal indicativo de crase; 7. Emprego dos sinais de pontuação;
8. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classificação e formação das
palavras (Classes de palavras – variáveis e invariáveis); 9. Colocação Pronominal:
próclise, mesóclise, ênclise; 10. Semântica e Estilística: significação das palavras,
figuras e vícios de linguagem; 11. Reescritura de frases e parágrafos de texto:
substituição de palavras ou de trechos de texto e retextualização. 12. Sintaxe: conceito
e classificação das orações, análise sintática, termos essenciais, termos integrantes
e termos acessórios da oração, período simples, período composto por coordenação
e por subordinação, orações reduzidas, concordância verbal e nominal, regência
verbal e nominal; 13. Orações e períodos simples e compostos: orações
subordinadas; orações coordenadas; classificação. 14. Tempos verbais.
Informática:
1. Noções de Informática; 2. Componentes de um computador e periféricos; 3.
Utilização do sistema operacional Windows 8; 4. Utilização dos aplicativos Microsoft
Office Word, Excel e PowerPoint 2013; 5. Utilização de tecnologias, ferramentas e
aplicativos associados à Internet.
Legislação:
1. Decreto nº 1.171/1994 - Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal.2. Lei nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União. Lei 9.784/99 (lei do processo administrativo disciplinar); 3.
Lei nº 11.091/2005 - Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação;4. Estatuto da Ufac.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Técnico em Agropecuária:
1. Solos: origem dos solos, perfil do solo, composição do solo, atributos químicos e
físicos do solo, elementos essenciais para a nutrição de plantas, dinâmica da matéria
orgânica do solo e salinidade do solo; 2. Fitotecnia: técnicas de cultivo de grandes
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culturas, de espécies olerícolas, frutíferas, forrageiras, ornamentais e florestais; 3.
Laboratórios: conhecimento, manuseio, limpeza e conservação de vidrarias,
equipamentos de proteção individual, procedimentos e medidas de segurança; 4.
Análise de solo: coleta de amostras de solo, recepção, identificação, preparo das
amostras, procedimentos e metodologia de análises físicas, químicas e de fertilidade
do solo; 5. Análise de água para fins de irrigação: coleta de amostras de água,
recepção, identificação, preparo das amostras e metodologia de análises; 6. Análise
de tecidos vegetais e resíduos orgânicos: coleta de amostras de tecidos vegetais e
resíduos orgânicos, recepção, identificação, preparo das amostras e metodologias de
análises; 7. Análise de crescimento de plantas: critérios de amostragem, coleta de
dados, medidas de crescimento e análise quantitativa de crescimento; 8. Análise de
sementes: amostragem, análise de pureza, determinação do grau de umidade, teste
de germinação, teste de tetrazólio, teste de sanidade de semente e teste de
uniformidade; 9. Análise bromatológica de alimentos: métodos físicos, químicos e
bromatológicos; 10. Preparo de reagentes e soluções utilizadas em análises
laboratoriais.

Técnico de Tecnologia da Informação:
1. Hardware: 1.1. Conceitos básicos; 1.2. Periféricos; 1.3. Mídias para
armazenamento de dados; 1.4. Processadores. 2. Software: 2.1. Conceitos básicos;
2.2. Sistemas operacionais: Microsoft Windows 10 e Ubuntu 18.04; 2.3. Editores de
texto: LibreOffice Writer 6 e Microsoft Word 2016; 2.4. Planilhas eletrônicas:
LibreOffice Calc 6 e Microsoft Excel 2016. 3. Internet: 3.1. Conceitos básicos; 3.2.
Navegadores: Edge, Mozilla Firefox 70 e Google Chrome 78; 3.3. Correios eletrônicos:
Microsoft Outlook 2016 e Mozilla Thunderbird 60. 4. Desenvolvimento de sistemas e
aplicações: 4.1. Modelagem de banco de dados; 4.2. Métodos ágeis e métodos
tradicionais; 4.3. Padrões de usabilidade de software; 4.4. Teste de software. 5.
Realização de manutenção de aplicações e sistemas: 5.1. Monitoramento de
desempenho de sistemas; 5.2. Técnicas de implantação de sistemas; 5.3.
Treinamento de usuários; 5.4. Instalação, atualização e migração de aplicações e
sistemas. 6. Projetos de aplicações e sistemas: 6.1. Técnicas de levantamento de
dados; 6.2. Desenvolvimento de relatórios; 6.3. Técnicas de documentação de
sistemas; 6.4. Linguagem UML (Unified Modeling Language); 6.5. MER (Modelo
Entidade-Relacionamento). 7. Seleção de recursos de trabalho: 7.1. Ambientes de
desenvolvimento integrado: NetBeans IDE 8.1 e Eclipse Mars 4.5.2; 7.2. Programação
em: HTML, PHP, Shell script, C/C++, Java e Python 3; 7.3. Gerenciamento de equipes;
7.4. Especificação de configurações de equipamentos e máquina (hardware); 7.5.
SQL (Structured Query Language). 8. Redes de computadores: 8.1. Conceitos
básicos; 8.2. Modelo OSI e modelo TCP/IP; 8.3. Tipos de topologia: anel, estrela e
barramento; 8.4. Equipamentos: hub, switch, roteador e gateway; 8.5. Endereçamento
IPv4 e IPv6; 8.6. Norma NBR 14.565; 8.7. Sistemas de armazenamento (RAID). 9.
Planejamento de etapas e ações de trabalho: 9.1. Cronograma de trabalho; 9.2.
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Definição de padrões de sistemas; 9.3. Delegação de tarefas. 10. Ambiente virtual de
aprendizagem: plataforma Moodle; 11. Linguagem de programação Python.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa:
1. Compreensão e interpretação de texto; 2. Fonologia: conceito, classificação de
fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos; 3. Emprego da
acentuação gráfica; 4. Emprego do sinal indicativo de crase; 5. Emprego dos sinais
de pontuação; 6. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classificação e
formação das palavras (Classes de palavras – variáveis e invariáveis); 7. Colocação
Pronominal: próclise, mesóclise, ênclise; 8. Ortografia: emprego dos porquês e
empregos de x, ch, z, s, ss, sc, sç, ç; 9. Semântica e Estilística: significação das
palavras, figuras e vícios de linguagem; 10. Sintaxe: conceito e classificação das
orações, análise sintática, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios
da oração, período simples, período composto por coordenação e por subordinação,
orações reduzidas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal; 11.
Reescritura de frases e parágrafos de texto: substituição de palavras ou de trechos de
texto e retextualização; 12. Tipologia textual: tipos textuais e gêneros textuais; 13.
Elementos de coesão e de coerência textual; 14. Redação Oficial: impessoalidade,
concisão e clareza; 15. Vocativos e pronomes de tratamento.
Informática:
1. Noções de Informática; 2. Componentes de um computador e periféricos; 3.
Utilização do sistema operacional Windows 8; 4. Utilização dos aplicativos Microsoft
Office Word, Excel e PowerPoint 2013; 5. Utilização de tecnologias, ferramentas e
aplicativos associados à Internet.
Legislação:
1. Decreto nº 1.171/1994 - Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal. 2. Lei nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União 3. Lei nº 11.091/2005 - Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação; 4. Estatuto da Ufac; 5. Lei 9.784/1999 - Regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 6. Lei de Acesso
à informação. 7. Improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.
8. Estatuto da Ufac.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Administrador:
1. Administração: Conceitos de administração e organização, eficiência, eficácia e
efetividade; Funções administrativas; Níveis administrativos; Habilidades do
administrador; Papéis dos administradores; Centralização, descentralização e
delegação; Tomada de Decisão. 2. Teorias e Abordagens da Administração:
Administração Científica; Teoria Clássica; Teoria da Burocracia; Teoria Neoclássica;
Administração por objetivos; Teoria das Relações Humanas; Teoria Estruturalista;
Teoria Comportamental; Teoria Sistêmica; Teoria da Contingência. 3. Organização,
Sistemas e Métodos: Estrutura Organizacional; Sistemas de Informação Gerencial;
Ferramentas, Recursos e Instrumentos úteis aos analistas de Organização Sistemas
e Métodos; Mecanismos de coordenação; Gestão por Processos. 4. Sistemas de
Informações: O sistema empresa; Introdução aos sistemas de informação; Tecnologia
da Informação; Informação empresarial; Sistemas de Informação convencional;
Estratégia empresarial e sistemas de informação empresariais; Tecnologias aplicadas
a sistemas de informação empresariais; Metodologias de desenvolvimento e de
implantação de sistemas de informação; Integração, qualidade e divulgação da
informação. 5. Gestão estratégica: Planejamento estratégico; Pensamento
estratégico; Etapas do planejamento; Escolas do planejamento; Construção de
cenários; Balanced Scorecard. 6. Gerenciamento de riscos: conceito. Norma ABNT
ISO 31000:2018 - diretrizes e processos de gerenciamento de riscos. Norma ABNT
ISO 31010:2012 - ferramentas aplicadas ao gerenciamento de riscos. 7. Áreas
funcionais da Administração: Marketing; Logística; Produção/operações; Finanças;
Materiais e patrimônio; Recursos Humanos. 8. Logística e Serviços: O comércio e a
logística; A evolução da logística ao Supply Chain Management; Os desafios do
comércio eletrônico; Canais de Distribuição; Previsão de demanda; Nível de serviço
ao consumidor; A cadeia de valor e a logística; Distribuição física; Operadores
Logísticos; Roteirização de veículos; O custeio ABC na logística; Produtividade,
eficiência e benchmarking de serviços logísticos. 9. Comportamento Humano nas
Organizações: Motivação; Comunicação; Liderança; Cultura organizacional;
Fundamentos do Comportamento em Grupo; Diversidade nas organizações. 10.
Gestão de Pessoas: Gestão estratégica de pessoas. Divisão e organização do
trabalho. Gestão de carreiras. Remuneração estratégica. Recrutamento, seleção e
demissão. Treinamento, desenvolvimento e capacitação. Avaliação de desempenho.
Qualidade de vida no trabalho. Gestão por competências. Política e diretrizes para o
desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal: Decreto nº 9.991/2019
(e suas alterações). Sistema de gestão de pessoas da Administração Pública Federal:
SouGov - 2021 (canais, assuntos, acesso à informação). 11. Ética e Responsabilidade
Social. 12. Gestão Ambiental e Sustentabilidade. 13. Administração da Qualidade. 14.
Desenvolvimento Organizacional; Aprendizagem Organizacional; Mudança
Organizacional. 15. Inovação e competitividade. 16. Finanças Públicas: normas
constitucionais relativas ao plano plurianual, à Lei de diretrizes orçamentárias e à Lei
COMISSÃO ORGANIZADORA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

orçamentária anual (Constituição 1988- Cap II das finanças públicas). Déficit Público:
Medidas do déficit. Forma de inserção da política fiscal na política macro. O déficit e
o lado real. O déficit financeiro como elemento das expectativas. Dívida Pública: os
conceitos de dívida líquida e dívida bruta. A questão da sustentabilidade. Tributação:
A carga tributária; Reforma Tributária. Gastos: Evolução da despesa pública;
Previdência social; Lei nº 4.320/64 e suas alterações. 17. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e suas emendas: Capítulo VII - Da Administração
Pública; Capítulo I - Do Poder Legislativo - Seção VIII - Do Processo Legislativo Subseção III - Das leis (arts. 61 a 69).

Médico-área: Clínico Geral
1. Cardiologia: Propedêutica cardiológica. Hipertensão arterial e suas consequências.
Insuficiência cardíaca. Cardiopatia Isquêmica. Cardiopatia Reumática. Lesões
cardíacas congênitas. Derrame pericárdico e pericardites. Choque cardiogênico.
Parada cardíaca e suporte básico e avançado em cardiologia. Prevenção das doenças
cardiovasculares. Dor torácica na emergência. Arritmias cardíacas: diagnóstico e
manejo. Endocardite bacteriana. 2. Dermatologia: propedêutica elementar em
dermatologia. Dermatites alérgicas e angioedema. Manifestações cutâneas das
doenças sistêmicas. Dermatites infecciosas. Câncer de pele: diagnóstico. 3.
Endocrinologia: Diabetes Melito: classificação, diagnostico, manejo clínico.
Complicações agudas e crônicas. Hipertireodismo e hipotireoidismo. Obesidade.
Nódulos tireoidianos. Ins. Supra-renal. Corticosteroides: indicações, complicações do
uso clínico. Síndrome de Cushing. Doenças da hipófise e hipotálamo. Acromegalia.
Síndrome metabólica. Doenças ósseas. 4. Gastroenterologia: Diagnóstico diferencial
das úlceras orais. Disfagia e distúrbios da motilidade do esôfago. Doença de Refluxo
Gastroesofágico. Doenças ácido pépticas. Infecção pelo H pylori. Dor abdominal na
emergência. Litiase biliar. Hepatites agudas e crônicas. Cirrose hepática e suas
complicações. Hemorragia digestiva alta e baixa. Ascite. Doença inflamatória
intestinal- D de Chron e Retocolite. Constipação e síndrome do intestino irritável.
Tumor de esôfago e do estômago. Carcinoma hepatocelular. Hipertensão portal.
Síndrome colestática e diagnóstico diferencial das ictéricas. Pancreatites agudas e
crônicas. Diarréias agudas e crônicas. 5. Hematologia: Anemias: diagnóstico
diferencial, abordagem clínica. Distúrbios da coagulação. Síndromes pancitopênicas:
diagnóstico diferencial. Transfusão de sangue e hemoderivados: indicações,
complicações. Diagnóstico dos linfomas e leucemias. Falcemia e hemoglobinopatias.
6. Infectologia: Dengue. Influenza. Doenças exantemáticas virais. Síndromes
"mononucleose like". Leptospirose. Infecção pelo HIV e AIDS. Epidemiologia das
doenças infecciosas endêmicas no Brasil. Meningites. Tuberculose pulmonar e
extrapulmonar: diagnóstico, manejo clínico. Doença de Chagas e suas manifestações
agudas e crônicas. Infecção hospitalar: definição, prevenção. Antibióticos na prática
clínica: seleção empírica, prescrição, complicações de uso. Resistência bacteriana:
abordagem e prevenção. Infecções em imunosuprimidos. Sepse: diagnóstico, manejo.
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Doenças sexualmente transmissíveis. Parasitoses intestinais e cutâneas. Infeções
estafilocócicas e estreptocócicas. Infecções por gram negativos. 7. Nefrologia:
infeções do trato urinário. Insuficiência renal aguda e crônica. Terapia renal
substitutiva: indicações, métodos, complicações. Síndrome nefrítica. Síndrome
nefrótica. Necrose tubular aguda. Nefrites intersticiais. Rins na hipertensão e no
diabetes. Glomerulopatias: etiologia, diagnóstico, manejo clínico. Glomerulo-nefrite
pós-infecciosa. Nefropatia por contraste e por drogas. Nefropatia obstrutiva. Distúrbios
hidro-eletrolíticos e ácido-base. Tumores renais. 8. Neuropsiquiatria: Acidente
Vascular Cerebral: classificação, diagnóstico, manejo. Demências orgânicas:
etiologia, diagnóstico. Delirium e distúrbios da consciência. Convulsões: abordagem
geral. Depressão: classificação, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo, tabagismo e
suas consequências clínicas. Dependência a drogas e intoxicação exógena aguda.
Agitação psicomotora e estados manietiformes. Tentativa de suicídio: conduta geral.
Psicofármacos: indicações, efeitos colaterais. Neuropatias periféricas. 9.
Reumatologia: doenças do colágeno: Lúpus; artrite reumatoide, esclerose sistêmica
progressiva, polimiosite, espondilose ancilosante. Artrites soronegativas. Gota e
pseudogota. 10. Pneumologia: Asma. Infeções de vias aéreas superiores. Doenças
Pulmonares Obstrutivas crônicas. Insuficiência respiratória: diagnóstico e manejo.
Síndrome de angústia respiratória. Pneumonias. Manifestações pulmonares nas
colagenoses. Derrame pleural. Interpretação dos estudos radiológicos do tórax.
Pneumoconioses. Doenças intersticiais pulmonares. Sarcoidose. Tromboembolismo
pulmonar. Neoplasias de pulmão e da pleura: diagnóstico. Pneumotórax
espontâneo.11. Perícia oficial em saúde do servidor público federal 12. Código de
ética médica.
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