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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

ANALISTA E TECNOLOGISTA (EXCETO TECNOLOGISTA - ÁREA DE CONHECIMENTO DE ESTATÍSTICA) 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 

descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos 

vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 

reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos 

de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 

verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. 

Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 

Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: 

os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados 

sob o ponto de vista de sua participação na estruturação significativa dos textos. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Estratégias de leitura: compreensão geral; reconhecimento de informações específicas; capacidade de 

análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento do vocabulário mais frequente em quaisquer tipos 

de textos; cognatos e falsos cognatos; função retórica; uso de metáfora. Estratégias discursivas: 

compreensão de partes específicas de textos de diferentes gêneros; função e estrutura discursiva; 

marcadores de discurso; elementos de coesão e coerência. Aspectos lexicais: reconhecimento do 

vocabulário mais frequente em quaisquer tipos de textos; cognatos e falsos cognatos; expressões 

idiomáticas; sinonímia e antonímia. Aspectos gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; tempos e 

modos verbais; uso de preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; concordância nominal 

e verbal; formação e classe de palavras; relações de subordinação e coordenação; voz passiva, discurso 

direto e indireto. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

I - Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e equivalências, afirmações 

e negações, silogismos. II - Estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, objetos e eventos. III - 

Dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. IV - Lógica da argumentação. V - Diagramas 

lógicos. VI - Análise, interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e gráficos. VII - Métodos 

Quantitativos - Estatística descritiva e análise exploratória de dados: média, mediana, quartis, variância, 

desvio padrão, coeficiente de variação, histograma. Números–índices e medidas de concentração: 

conceitos fundamentais e aplicações básicas. Probabilidade: definições básicas e conceitos, regras de 

probabilidade, distribuições binomial e normal. Inferência estatística: métodos de estimação pontual, 

propriedades dos estimadores, estimação por intervalos, testes de hipóteses simples.   

 

TECNOLOGISTA - ÁREA DE CONHECIMENTO DE ESTATÍSTICA: 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 

descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos 
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vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 

reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos 

de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 

verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. 

Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 

Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: 

os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados 

sob o ponto de vista de sua participação na estruturação significativa dos textos. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Estratégias de leitura: compreensão geral; reconhecimento de informações específicas; capacidade de 

análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento do vocabulário mais frequente em quaisquer tipos 

de textos; cognatos e falsos cognatos; função retórica; uso de metáfora. Estratégias discursivas: 

compreensão de partes específicas de textos de diferentes gêneros; função e estrutura discursiva; 

marcadores de discurso; elementos de coesão e coerência. Aspectos lexicais: reconhecimento do 

vocabulário mais frequente em quaisquer tipos de textos; cognatos e falsos cognatos; expressões 

idiomáticas; sinonímia e antonímia. Aspectos gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; tempos e 

modos verbais; uso de preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; concordância nominal 

e verbal; formação e classe de palavras; relações de subordinação e coordenação; voz passiva, discurso 

direto e indireto. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANALISTA 

 

ANÁLISE DE PROJETOS 

Planejamento e Gestão - Princípios da Administração. Modelagem organizacional. Planejamento 

estratégico. Gestão por Processos. Metodologia e Ferramentas de Mapeamento e Modelagem de 

Processos. Metodologias e ferramentas para elaboração de indicadores e avaliação de resultados. 

Planejamento Estratégico como ferramenta associada à gestão estratégica governamental (modelos e 

ferramentas de avaliação do Planejamento Estratégico). Instrumentos gerenciais contemporâneos: gestão 

por processos, melhoria de processos e desburocratização; gestão do conhecimento. Construção de 

indicadores de desempenho institucional. Administração Pública: noções básicas de Administração Pública 

direta e indireta; Plano Plurianual 2012-2015; Ciclo de gestão do PPA; Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro 

de 2005 (Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê 

Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e dá outras providências); Gestão da 

Qualidade - Qualidade: Fundamentos e conceitos, planejamento, ferramentas e técnicas; Sistema de 

Gestão da Qualidade: Fundamentos, justificativas, requisitos e Abordagens. Ferramentas para controle de 

qualidade, Ciclo PDCA, 5W2H. Normas e referências: NBR ISO 9001: 2008. Sistemas de gestão da qualidade. 

Modelo de excelência em gestão pública (MEGP/Ministério do Planejamento). The EFQM Excellence Model. 

The European Statistics Code of Practice. The Quality Assurance Framework of the European Statistical 

System (ESS QAF). Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais (UNSD). Código de Boas Práticas das 

Estatísticas do IBGE 

(ftp://ftp.ibge.gov.br/Informacoes_Gerais_e_Referencia/Codigo_de_Boas_Praticas_das_Estatisticas_do_IB



 

 EDITAL N° 01/2015 

 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA | CONCURSO PÚBLICO  31 

 
 

GE.pdf). 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES - WEB MOBILE 

Programação em ambiente WEB: HTML 5, XML, RESTfull, WebServices, SOAP, JSON, Javascript (ES 6, Jquery, 

AngularJS), PHP 5.6 ou superior e .Net 4.5 ou superior. WebApps: Ionic; Nodejs; Desenvolvimento Mobile 

First. Arquitetura de software: SAAS (Software as a Service); Service-Oriented Architecture (SOA); Padrões 

de projetos MVC (Model-View-Control) e MVVM (Model-View-ViewModel); Injeção de dependência; 

Inversão de controle. Bancos de Dados: Linguagem SQL, stored procedures, triggers, functions; Otimização 

de Consultas; SGBDs: MySQL 5.7 ou superior; Microsoft SQL Server 2012 ou superior; NoSQL; Modelo 

relacional: normalização, integridade. Programação estruturada, orientada a objetos e orientada a eventos: 

Padrões de Projeto; Reuso de componentes; Tratamento de exceções. Algoritmos e estrutura de dados: 

Complexidade de algoritmo; Métodos de ordenação; e Pesquisa e hashing. Teste de Software: Testes 

unitário, Integração, Funcional, Aceitação, Desempenho e Carga; Test-Driven Development (TDD). Técnicas 

para mensuração de projetos: APF (Análise por pontos de função). Desenvolvimento Mobile: Padrões, 

especificações e API do Android; Padrões, especificações e API do iOS; Padrões, especificações e API do 

WindowsPhone. 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Bancos de dados: Modelagem conceitual de dados (Modelo de Entidades e Relacionamentos). Modelo 

relacional: normalização, integridade; Projeto e implementação de uma base de dados relacional: 

Linguagens de Definição de Dados (DDL), Manipulação de Dados (DML) e Controle de Dados (DCL); 

Linguagem SQL Padrão ANSI 2006; Transações: Recuperação e concorrência; Segurança; Otimização de 

Consultas. Conceitos de Bancos de dados distribuídos, arquitetura em múltiplas camadas. SGBD: ORACLE, 

SQLServer, PostGreSql e MySQL. SGBD Oracle: Programação PL/SQL (stored procedures, triggers, functions, 

packages). SGBD PostGreSql: Programação PL/pgSQL (stored procedures, triggers, functions). Conceitos de 

Data Warehouse, OLAP e OLTP.  Linguagens de Programação: Estrutura de Dados e algoritmos: algoritmos 

de pesquisa e de ordenação; estrutura de dados básica (arrays, pilhas, listas e filas); Conceito de 

Compilação e ligação de programas; Tipos abstratos de dados; Programação orientada a objetos. 

Tratamentos de exceções. Linguagens de programação: C# e Java (declarações de variáveis, acesso à banco 

de dados, definição de formulários, tratamento de erros, depuração de programas e estruturas básicas de 

programação - sequência, repetição e seleção). Desenvolvimento de aplicativos com ferramentas Visual 

Studio .Net (com ênfase em C#), J2EE, Java (Eclipse); Desenvolvimento de aplicações para dispositivos 

móveis utilizando a IDE Android Studio e Windows phone com Visual Studio; Construção e uso de 

componentes e bibliotecas. Engenharia de software: Conceitos Gerais; Ciclo de vida de Software; Análise e 

gerência de Requisitos; Qualidade de Processo de Software; Qualidade do Produto; Processo de Software;  

Design Patterns; Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas, Implementação; Testes; Técnicas de 

Estimativa de Projetos: APF (Análise por pontos de função); Padrões de projetos (MVC -Model-View-

Control). Análise Orientada  a Objetos: principais conceitos: abstração, classes, subclasses, herança e 

composição, polimorfismo; identificação de classes primárias; classes derivadas; mensagens e seus 

tratadores; representação; linguagem de modelagem UML.  Teste de software(unitário, Integração, 

Funcional, Aceitação, Desempenho e Carga). Arquitetura: SAAS(Software as a Service). Projeto de sistemas 

de informação: Conceitos fundamentais; Planejamento das atividades de análise; projeto de entrada e de 

saída; controle de sistemas; implementação de sistemas. Arquitetura: Service-Oriented Architecture (SOA); 

camadas de acesso a dados (OLEDB, ODBC, JDBC); Monitores de processos e transações (TP monitors), 

gerência e protocolos de transações distribuídas; Conceito de servidor de aplicação. Aplicações Móveis 
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(tablets, celulares, PDA e netbook): Acessibilidade e Engenharia de Usabilidade: Conceitos básicos de 

engenharia de usabilidade; Critérios, recomendações e guias de estilo; Análise de requisitos de usabilidade; 

Concepção, projeto e implementação de interfaces. Mapeamento Objeto Relacional, Refatoração, inversão 

de controle, Injeção de dependência. Redes de Computadores e Internet: Conceitos básicos em 

comunicação de dados. Protocolo TCP/IP; Serviços: telnet, FTP, SFTP, SSH; Segurança: firewalls, 

mecanismos de autenticação, criptografia, certificados digitais e vírus. Aplicações web: Servidores web 

(Apache e IIS), SOAP e REST; Linguagem XML, HTML, XHTML, DHTML, Web Standards, CSS, Ajax. 

Tecnologias: multimídia e hipermídia. 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS - SUPORTE OPERACIONAL 

Conhecimento nas atividades de prospecção, planejamento, implantação, suporte, supervisão e 

monitoração dos serviços; e executar outras atividades compatíveis com a função; Administração de 

sistemas operacionais:  Windows 7 e 8, Windows 2012, LINUX (SUSE e CentOS); virtualização (Hyper-V), 

Linguagens de Script (Shell, BAT, VBS, PowerShell); Cluster (alta disponibilidade e performance); Segurança 

da informação:  Conceitos; Antivírus,  AntiSpam, Firewall  e  Sistemas de detecção de intrusão;  Criptografia, 

Certificado digital e Assinatura digital; Filtragem de tráfego de Firewall, proxy, proxy reverso e lista de 

controle de acesso; Políticas , normas e procedimentos de segurança; Controle de acesso (físico e lógico), 

Auditoria e Segurança de rede; Tipo de ataque, como: DoS e DDoS; Conceitos gerais de gestão e boas 

práticas da segurança da informação ( Normas ISO 27001 e ISO 27002).   Arquitetura de Computador: 

Representações de dados numéricos, Aritmética binária, Álgebra booleana, Componentes da UCP, Modos 

de endereçamento, Processadores CISC (arquitetura x86), Gerenciamento de memória, Gerenciamento de 

E/S, Chamadas ao Sistema Operacional, Processos e Threads, Escalonamento e Sistema de arquivos; 

Armazenamento: Rede SAN (Storage Area Network), conceitos de armazenamento de discos, conceitos de 

RAID, NAS (Network-Attached Storage); Backup:  Teoria de backup e Políticas de backup;   Servidores de 

aplicação: Servidores Web (Apache, IIS, JBOSS, Tomcat), WebServer, SOA, DNS, Servidores de e-mail, 

Terminal Server, Proxy Reverso e AD. Monitoração e inventário de rede (equipamentos e serviços):  SNMP, 

MIB, NetFlow, Syslog; System Center – Microsoft Operation Manager e Configuration Manager; Banco de 

Dados:  Linguagem SQL;  Oracle 11g, Oracle RMAN, SQL Server 2012, PostgreSQL 9, MySQL 5; Replicação de 

Dados; Gestão de TI : Gerenciamento de Projetos baseado no PMBOK: Governança e COBIT 5 (Control 

Objectives for Information and related Technology): Fundamentos da ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library);  Rede:  Prestação de suporte técnico aos serviços de redes, incluindo configuração e 

gestão de ativos de redes, ambientes de segurança, firewall  , filtros de conteúdo, proxies, redes locais, 

redes de longa distância, redes virtuais privadas; bem como suporte aos requisitos mínimos que garantam 

a segurança, qualidade, disponibilidade e desempenho das aplicações distribuídas, destacando-se 

videoconferência e aplicações multimídia; Cabeamento Estruturado:  teste de canal e de link  dedicado; 

categorias (5e, 6 e 6a) de cabo de par trançado, tipos de cabo de fibra óptica (multimodo e monomodo). 

 

ANÁLISE EM BIODIVERSIDADE 

Conhecimentos sobre teoria de amostragem da biodiversidade florística; Conhecimento sobre técnicas de 

coleta de material botânico e herborização; Conhecimentos sobre manejo de acervos de coleções 

biológicas, com ênfase em herbários; Conhecimentos gerais sobre organização, sistematização, tratamento 

e análises bioestatísticas univariadas e multivariadas e geoestatísticas de dados bióticos e abióticos dos 

ecossistemas; Conhecimentos sobre fitogeografia, classificações fitofisionômicas, fitossociologia e 

composição florística dos biomas brasileiros; Conhecimentos sobre escalas geográficas, ecologia e níveis de 

organização da biodiversidade (espécies, populações, comunidades, ecossistemas e paisagens), padrões de 
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distribuição geográfica da biodiversidade no Brasil e influências antrópicas (biogeografia natural e cultural); 

Conhecimentos sobre estatísticas ambientais e indicadores ambientais, com ênfase em estatísticas e 

indicadores da biodiversidade; Noções gerais sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica e Zoneamento 

Ecológico Econômico do Brasil; Zoneamento Ambiental. 

 

AUDITORIA 

Administração: 1. Conceitos básicos: administração, organização, eficiência, eficácia, efetividade. 2. 

Processo administrativo: funções de planejamento, organização, direção e controle. 3. Níveis hierárquicos, 

papéis e competências gerenciais. 4. Características do tipo ideal de burocracia e suas disfunções. 5. 

Processo de resolução de problemas. 6. Aspectos comportamentais da organização: liderança, motivação, 

comunicação e desempenho. 7. Estrutura funcional e matricial. Condicionantes da estrutura organizacional. 

8. Cultura e comportamento Organizacional. Direito Administrativo: 1. Organização Administrativa. 

Administração Direta. Administração Indireta. 2. Princípios Básicos da Administração Pública. 3. Poderes 

Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4. Atos 

Administrativos: conceitos e elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributo: 

presunção de legalidade, imperatividade, autoexecutoriedade. 5. Atos Administrativos vinculados e 

discricionários. 6. Invalidação dos atos administrativos: revogação, anulação e efeito. 7. Processo de 

Licitação: conceitos e princípios, finalidades, modalidades, tipos. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação: conceitos e hipóteses. Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002 (Pregão). Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (Pregão Eletrônico). 8. Regime Jurídico 

dos Servidores ‐ Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e alterações posteriores. Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5ª edição: 1. Introdução MCASP. 

2.Procedimentos Contábeis Orçamentários. 3.Procedimentos Contábeis Patrimoniais. 4.Princípios da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 5.Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 6. Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público 7. Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 

amortização e exaustão; 8. Inventário: conceito, princípios, fases e avaliação dos elementos patrimoniais; 

Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 9. Lei nº 

4.320/1964; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e atualizações; Portaria STN nº 

700/2014. Auditoria Interna: Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF - IIA/AUDIBRA): 1. 

Princípios Fundamentais para a Prática Profissional de Auditoria Interna. 2. Missão e Definição de Auditoria 

Interna. 3. Código de Ética. 4. Normas Internacionais Para a Prática Profissional de Auditoria Interna.  5. 

Resolução CFC nº 986/03 0 NBC T - 12 Da Auditoria Interna. 5.1 Conceitos e Objetivos da Auditoria Interna. 

5.2 Papéis de Trabalho. 5.3 Fraude e Erro. 5.4 Planejamento do Trabalho de Auditoria Interna. 5.5 Riscos de 

Auditoria Interna. 5.6 Procedimentos de Auditoria. 5.7 Amostragem. 5.8 Normas Relativas ao Relatório de 

Auditoria Interna. 6. Estrutura de Controle Interno - Instrução Normativa CGU nº 24/2015: ambiente de 

controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de 

monitoramento.    

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Contabilidade Pública: Conceituação, objeto e campo de atuação da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público; Patrimônio e Sistemas Contábeis: definições de patrimônio público, classificação do patrimônio 

público sob o enfoque contábil, a estrutura do sistema contábil: Planejamento e seus instrumentos sob o 

enfoque contábil; Transações no Setor Público: conceito de atos e fatos, alterações qualitativas e 

quantitativas do patrimônio público, natureza, reflexos e variações das transações no patrimônio público; 
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Registro Contábil: definições, formalidades ou princípios dos registros contábeis, reconhecimento e bases 

de mensuração ou avaliação aplicáveis ao patrimônio das entidades do setor público; Demonstrações 

Contábeis: balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações 

patrimoniais;  O Controle Interno: abrangência, classificação; Depreciação, Amortização e Exaustão: 

critérios de mensuração e reconhecimento, métodos e divulgação, Avaliação e mensuração de Ativos e 

Passivos: disponibilidades, créditos e dívidas, estoques, investimentos permanentes, imobilizados, 

intangíveis, diferidos e reavaliação e redução ao valor; Prestação de Contas: análise, avaliação de 

comportamentos e elaboração com notas explicativas; Tomadas de Contas: conceitos e elaboração; 

Despesa Pública: despesa sob o enfoque patrimonial, despesa orçamentária, estrutura orçamentária da 

despesa orçamentária, reconhecimento da despesa sob o enfoque patrimonial, Receita Pública: 

reconhecimento da receita sob o enfoque patrimonial, etapas da receita orçamentária, classificação da 

receita, o relacionamento do regime orçamentário com o regime de competência, conceito, transferências 

intragovernamentais, transferências voluntárias, Princípios  de Contabilidade; Legislação: Resolução CFC 

774/1994, Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101, de 4 de maio de 2000, e alterações posteriores, Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores,  Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, 

Resolução CFC n° 1.121/2008, Portaria Conjunta STN/SOF nº 2/2009, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966, e alterações posteriores, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e alterações posteriores, 

Resolução CFC nº 732/1992, Resolução CFC nº 750/1993 apêndice II, Resolução CFC nº 1.111/2007, Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico: NBCs T 16.1 a 16.11 , Lei nº 11.638, de 28 de 

dezembro de 2007, Noções da Lei 8666/1993, Decreto 93.872/1986 e alterações, Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público – 6ª edição.  

 

DESIGN INSTRUCIONAL 

O sistema de desenvolvimento de pessoas: da avaliação de necessidades à avaliação de resultados. 

Objetivos instrucionais. Plano de aula. Estratégias educacionais para ações de educação corporativa. 

Educação e mundo do trabalho. Disseminação da informação e mudanças sociais. As formas de organização 

do trabalho no mundo contemporâneo e seus impactos sobre a educação dos trabalhadores; educação e 

formação para a cidadania em uma sociedade democrática; educação, qualidade total e qualidade social. 

Gestão do conhecimento e inteligência organizacional; A construção do conhecimento a partir das 

necessidades da organização e das pessoas; Prática educativa no desenvolvimento de pessoas; Processos 

comunicacionais; As novas competências demandadas pelo mundo do trabalho; metodologia de 

identificação e desenvolvimento de competências. Teorias de aprendizagem. Teorias pedagógicas 

fundamentais em Educação a Distância. Andragogia: teoria e aplicação no processo educacional. Teoria e 

prática do Design Instrucional na Educação a Distância. Projetos educativos interdisciplinares; Ações 

investigativas e avaliativas para o desenvolvimento de pessoas; Avaliação de programas educacionais no 

âmbito empresarial. A Educação a Distância no Contexto Educacional Brasileiro. A Tutoria na Educação a 

Distância. Processo de Gestão nos Sistemas de Educação a Distância. O processo de Avaliação na Educação 

a Distância. A Educação a Distância e o uso das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

Andragogia. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento na carreira. Carreiras no contexto 

contemporâneo e seus impactos nas políticas de Gestão de Pessoas. O sistema de desenvolvimento de 

pessoas como parte do sistema integrado de Gestão de Pessoas. Educação e Organizações Aprendentes: 

Mecanismos que Articulam Aprendizagens Individuais e Coletivas. Gestão do Conhecimento e Gestão por 
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Competências na Elaboração de Planos de Capacitação. Premissas, Metas e Ferramentas para o 

Desenvolvimento da Instituição, tais como: Modelos Mentais Inovadores, Aprendizagem em Equipe, Visão 

Compartilhada de Futuro, Domínio Pessoal e Raciocínio Sistêmico. Tecnologias de Informação e de 

Comunicação em Educação. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006; Portaria/MP nº 208, de 25 de 

julho de 2006 e Legislações Afins. Conceito e Distinção entre Saber, Conhecimento, Informação, 

Aprendizagem, Instrução, Treinamento, Qualificação, Capacitação, Desenvolvimento e Educação. Conceito, 

Princípios e Aplicabilidade de Educação Aberta, Educação Continuada, Educação ao Longo da Vida, 

Educação Permanente, Educação a Distância, E-learning e Educação Corporativa. Planejamento Estratégico, 

Projeto Pedagógico e Projeto Instrucional: Pressupostos Teóricos-Metodológicos nas Ações de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação. Práticas Pedagógicas no Desenvolvimento das Pessoas e da 

Instituição. Requisitos e Critérios para o Planejamento, Seleção e Administração de: Recursos Humanos, 

Conteúdos, Procedimentos, Atividades, Recursos Materiais, Estratégias Didático-Pedagógicas, Instrumentos 

de Avaliação e Metodologias para as Ações de Capacitação. Definição e Aplicabilidade de Objetivos 

Instrucionais Cognitivos, Comportamentais e de Competências para as Ações de Capacitação. Requisitos 

para Elaboração e Aplicação de Instrumentos de Avaliação de Necessidades e de Resultados nas Ações de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação. Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação. Diagnóstico e Mapeamento nas Ações de Capacitação na Instituição. 

 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

Produção vegetal – Lavouras permanentes e temporárias. Cultivo de cereais, leguminosas, oleaginosas, 

olerícolas e frutíferas: Exigências edafo-climáticas e nutricionais, produtividade agrícola, calendário 

agrícola, zoneamento agrícola; pragas e doenças agrícolas. Colheita, armazenamento e comercialização da 

produção agrícola: Características gerais, tipos de armazéns. Perdas agrícolas. Agricultura orgânica: 

Caracterização e certificação. Solos brasileiros: Fertilidade, aptidão e manejo. Noções de 

geoprocessamento na agricultura. Noções de forragicultura e pastagens; silvicultura básica. Práticas 

agrícolas – métodos de preparo do solo, técnicas de adubação, métodos de controle de erosão e 

conservação de solos, métodos de controle de pragas e de doenças agrícolas, métodos de irrigação, 

métodos de drenagem. Plantio direto. Rotação de culturas. Integração lavoura-pecuária. Sistemas 

agroflorestais: Conceitos. Máquinas e implementos agrícolas. Agricultura familiar. Conceituação e 

legislação. Crédito rural: PRONAF e outros programas. Produção animal – Bovinocultura de Corte e de leite: 

Manejo, taxa de lotação, produtividade de leite, principais raças, características gerais. Noções de 

suinocultura, avicultura de corte e de postura, e de aquicultura. Produção integrada à indústria: Principais 

características. Noções sobre o sistema de inspeção de produtos de origem animal: SIF, SIE e SIM. Práticas 

de manejo animal - Rotação de pastagens. Confinamento. Suplementação alimentar. Vacinação contra 

febre aftosa.  

 

ENGENHARIA CIVIL 

1- Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações, instalações 

elétricas e hidro-sanitárias – elaboração de termos de referência e projetos básicos. 2- Especificação de 

materiais e serviços – caderno de encargos. 3- Planejamento e programação de obras: orçamento e 

composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de quantidades; 

planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão-de-obra. 4- Operação e 

controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras. 5- Construção: organização do 

canteiro de obras – execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões); alvenaria, estruturas e concreto, 

aço e madeira, coberturas e impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações 
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(água, esgoto, e eletricidade). 6- Instalações prediais. 7- Alvenarias e revestimentos. 8- Esquadrias. 9- 

Coberturas. 10- Pisos. 11- Impermeabilização. 12- Segurança e higiene do trabalho. 13- Ensaios de 

recebimento da obra. 14- Materiais de construção civil. 15- Fiscalização: acompanhamento da aplicação de 

recursos (medições, emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto 

usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de obras e serviços, traços e 

consumo de materiais. 16- Noções de irrigação, pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de 

hidráulica, de hidrologia e solos. 17- Legislação e engenharia legal. 18- Lei n° 8.666/93 e alterações - 

Licitações e contratos: legislação específica para obras de engenharia civil. 19- Vistoria e elaboração de 

pareceres. 20- Princípios de planejamento e de orçamento público. 21- Elaboração de orçamentos. 22- 

Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. 23- Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, 

AutoCAD). 

 

GEOPROCESSAMENTO 

Noções Básicas de Cartografia escala, sistemas de coordenadas, projeção cartográfica Sistema Global de 

Posicionamento Por Satélites Artificiais; Cartografia Temática: Métodos de representações Qualitativas, 

Quantitativas, Ordenadas e Dinâmicas; Noções básicas de Geografia Urbana, urbanismo, conceitos de 

território e estrutura territorial brasileira; Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e 

funcionalidades. Conceitos fundamentais de topologia; relacionamentos topológicos em ambiente SIG. 

Interoperabilidade em sistemas de informações geográficas; Banco de dados e banco de dados geográfico; 

formato de dados cartográficos: raster, vetor, requisitos de topologia; armazenamento de informações 

geoespaciais em ambiente de banco de dados relacional e orientado a objeto; Infraestrutura de dados 

espaciais: metadados geográficos; serviços web de mapas; e Sensoriamento remoto: tratamento digital de 

imagens e registro de imagens e mosaicagem; e conhecimentos práticos nos softwares: Geomedia ou 

ArcGis ou QuantumGis. 

 

JORNALISMO - REDES SOCIAIS 

1. Comunicação e jornalismo: modelos teóricos de comunicação e os processos de significação; articulação 

dos códigos comunicacionais nas novas mídias;  as diversas formas de jornalismo (on‐line, radiojornalismo, 

telejornalismo, comunitário, documentário, redes sociais) e seu papel no mundo global; perfil do jornalismo 

com o advento das novas tecnologias; perfil da propaganda institucional e educativa; comunicação pública - 

Lei de Acesso à Informação, transparência, interesse público e democracia no acesso à informação;  

jornalismo de dados - conceitos de raspagem, limpeza e visualização de dados; comunicação cidadã 

(jornalismo colaborativo, financiamento coletivo, leftright e narrativas independentes). 2. As informações e 

a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e especiais); reportagem ‐ tipos; entrevista ‐ 

modalidades; titulação; o texto jornalístico ‐ características: a estrutura da notícia; números e siglas; uso 

correto dos verbos 3. Comunicação organizacional integrada: áreas e atribuições de gestão em 

comunicação; Políticas de Comunicação - valores, objetivos, diretrizes e procedimentos de comunicação. 4. 

Assessoria de imprensa: questões éticas, o papel do assessor nos órgãos públicos e na iniciativa privada; 

perfil do profissional: exigências; levantamento de dados, mapas, gráficos, indicativos numéricos, pesquisa 

complementar (livros, textos); veículos de comunicação internos e externos (house organ, revista, 

newsletter); clipping, clipping eletrônico; produção de releases, comunicados e notas oficiais 5. Mídias 

Sociais: a Internet como ferramenta para construção da marca; a importância das redes sociais para as 

marcas; a interação entre marcas digitais e o seu público; construindo presença e engajamento nas redes 

sociais; cenário atual da exploração de redes sociais e mídias interativas por empresas; fundamentos, 

estrutura e técnicas da redação e edição de conteúdo para diferentes canais de mídias digitais; leitura 
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crítica, preparação e tratamento de textos em mídias digitais; integração entre texto e comunicação visual; 

novas lógicas de circulação de notícias e a produção jornalística no contexto da mobilidade; conceito, 

identificação, gestão e impactos de crises no ambiente digital; funcionários e política interna no uso de 

mídias sociais. 

 

ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Orçamento Público: conceitos, princípios orçamentários e características do orçamento tradicional, do 

orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento-programa. Noções básicas de 

Administração Pública direta e indireta, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. LDO e Lei 

Orçamentária Anual - LOA. Classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução e 

estágios da receita e da despesa orçamentária – empenho, liquidação e pagamento – MCASP. Estrutura 

programática adotada no setor público brasileiro. Ciclo Orçamentário. Conta Única do Tesouro Nacional. 

Programação Orçamentária e Financeira. Descentralização de Créditos Orçamentários e Recursos 

Financeiros. Elaboração da Programação Financeira. Contingenciamento. Limite de Empenho e de 

Movimentação Financeira. Técnica Orçamentária: conceito, elaboração, campo de ação, tipos e regime 

orçamentário; despesas e receitas públicas segundo as categorias econômicas, programa de trabalho de 

governo; programa e subprograma de projetos e atividades. Noções de matemática financeira, fluxo de 

caixa, contas a pagar e receber. Legislação: sobre o Plano Plurianual e seus programas; Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual; Lei Complementar nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal, 

Manual de Despesa Nacional e Manual de Receita Nacional (Secretaria do Tesouro Nacional/STN), Lei nº 

4.320/1964 e alterações, Noções da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Decreto nº 93.872/1986 e alterações, 

Decreto nº 5.355/2005 e alterações, Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 - Tributos Federais, Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009 - INSS, Lei nº 691/1984, acrescentado pela Lei nº 4.452/2006, Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro – ISS. 

  

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Teoria Geral da Administração: Diferentes abordagens da Teoria Geral da Administração; Perspectivas no 

estudo das organizações; Desafios da administração no mundo contemporâneo; Desenvolvimento 

organizacional; cultura e abordagens da mudança organizacional. Administração Pública: Administração 

pública - burocrática e gerencial; Evolução da Administração Pública no Brasil (após 1930); Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado (1995); Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização; Gestão 

da qualidade e modelos de excelência gerencial; Ferramentas de gestão da qualidade; Modelos de 

governança para a administração pública e gerenciamento de risco. Estrutura Organizacional: Conceitos 

gerais e modelos de estrutura organizacional; Técnicas de modelagem de estruturas organizacionais. 

GESTÃO ESTRATÉGICA: Conceitos de estratégia; Fundamentos de planejamento estratégico; Formulação da 

estratégia; Desdobramento da estratégia; Metodologia de gestão estratégica. Gerenciamento de Projetos: 

Projetos como instrumento de ação estratégica; Principais conceitos de projetos; Diferença entre projeto e 

atividade; Ciclo de vida de projetos; Compreensão básica das Áreas de Conhecimento e dos processos do 

PMBOK. Gestão de Processos de Negócio (BPM): Notação de modelagem de processos de Negócio (BMPN); 

Análise e melhoria de processos; Construção e mensuração de indicadores de processos. O Papel do Estado 

e a Atuação do Governo nas Finanças Públicas: Funções do orçamento público; Conceito e técnicas 

orçamentárias; Princípios e ciclo orçamentários; Processo orçamentário. O Orçamento Público no Brasil: 

Sistema de planejamento e de orçamento federal; Plano Plurianual; Diretrizes Orçamentárias; Orçamento 

Anual. 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

Princípios de Direito Administrativo; Atos Administrativos: elementos; atributos; classificações; espécies; 

anulação, revogação e convalidação: pressupostos, competência e efeitos;  Poderes Administrativos: 

vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Licitação e Contratos 

Administrativos: formalização; espécies; licitação e suas modalidades; Lei nº 8.666/93; Recursos 

Administrativos: espécies; prazos; processos administrativos; espécies; a chamada prescrição 

Administrativa; Agentes Públicos – Regimes Jurídicos; Restrições do Estado sobre a propriedade privada; 

Serviços Públicos; Responsabilidade Extracontratual do Estado; Controle da Administração Pública; 

Mandado de Segurança; Lei n.º 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei nº 8.112/90 – Regime Jurídico 

Único; Lei nº 9. 784/99 – Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; e 

Lei nº 8.745/93 – Contrato Temporário.       

 

RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  

Administração de Recursos Humanos: semelhanças e diferenças entre o Regime Jurídico Único (Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, e alterações posteriores) e a contratação temporária (Lei nº 8.745, de 9 

de dezembro de 1993, e alterações posteriores) e legislação de estagiários. Registros funcionais: exigências 

legais. Sistemas informatizados de gestão de informações de pessoal. Processo admissional. Obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e de tributos. Controle de frequência e de férias. Rotinas de Folha de 

Pagamento. Equiparação salarial. Prescrição. Cálculos trabalhistas e matemáticos em RH. Legislação: Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, e alterações posteriores; Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 

alterações posteriores; Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 (Art. 70 a Art. 88 e Art. 141 a Art. 160) e 

alterações posteriores. Decreto Presidencial nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e Portaria nº 208, de 25 

de julho de 2006, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Administração de Programas de 

Benefícios. Estruturas de remuneração. Operações na estrutura de cargos, funções e postos de trabalho. 

 

RECURSOS HUMANOS - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Visão geral da área de Recursos Humanos. Conceito e cenário do RH em especial do desenvolvimento de 

pessoas no Serviço Público Federal. A moderna gestão de Recursos Humanos; novos conceitos, ferramentas 

de gestão e estilos de liderança e sua influência na gestão de pessoas. Planejamento estratégico da gestão 

de pessoas. Gestão de pessoas por competências: conceitos, objetivos e sua relação com o planejamento 

estratégico, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Levantamento e descrição de competências. Planejamento de carreira. Gestão do Conhecimento.  

Instrumentos, técnicas e metodologias de seleção de pessoal.  Avaliação de Desempenho. Planejamento, 

implementação e avaliação de ações de Treinamento e Desenvolvimento. Desenvolvimento de Pessoas 

como estratégia de Gestão e a interação desta atividade com as demais funções do processo de Gestão de 

Pessoas. Planejamento da Sucessão e Desenvolvimento de Carreiras. Legislação: Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e alterações posteriores; Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e suas atualizações; 

Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 (Art. 70 a Art. 88 e Art. 141 a Art. 160) e alterações posteriores; 

Decreto Presidencial nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e Portaria nº 208, de 25 de julho de 2006, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICA 

Matemática Financeira - Juros e descontos simples: conceitos básicos, taxas proporcionais, valor nominal e 

valor atual; Juros compostos: conceito; Lei de Responsabilidade Fiscal. Funções de administração: 

Planejamento, organização, direção e controle; Direito Administrativo: Organização Administrativa, Regime 
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jurídico dos Servidores da União, Contratos Administrativos, Responsabilidade do Servidor e deveres do 

Administrador; Gestão Patrimonial: Conceitos e Definições; Procedimentos Básicos de Administração 

Patrimonial; Inventários Físicos; Alienação e Baixa de bens patrimoniais; Depreciação, Amortização e 

Exaustão de Bens; Classificação e Catalogação de Materiais; Código de barras: conceitos, normalização; 

Recursos logísticos: informação, previsões, estoques, transporte, movimentação e armazenagem, Controle 

de Estoque, Informações Gerenciais em Armazenagem. Legislação - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores – Licitação e Contratos Administrativos; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – 

Institui a modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e alterações posteriores – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte; Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, e alterações posteriores; Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e alterações posteriores – Dispõe 

sobre as locações de imóveis urbanos; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 – Regulamenta o pregão, 

na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns; Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 – 

Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 

e dá outras providências; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 – Regulamenta o Sistema de Registro 

de Preços; Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 – Reaproveitamento, movimentação, alienação e 

outras formas de desfazimento de material. 

 

TECNOLOGISTA 

 

BIBLIOTECONOMIA 

Biblioteconomia e ciência da informação: conceituação e finalidades; modelos teóricos; panorama 

brasileiro; sociedade da informação; terminologia de Biblioteconomia e Documentação. Normas técnicas 

na área de Informação e Documentação: Apresentação de citações em documentos (NBR 10520); Número 

Padrão Internacional para Publicações Seriadas – ISSN (NBR10525); Apresentação de trabalhos acadêmicos 

(NBR14724); Apresentação de publicação periódica científica impressa (NBR6021); Apresentação de artigo 

em publicação periódica científica impressa (NBR6022); Elaboração de referências (NBR6023); 

Apresentação de sumário (NBR6027); Apresentação de resumo (NBR6028); Apresentação de livros e 

folhetos (NBR6029); Número Padrão Internacional de Livro - ISBN (NBRISO2108). Indexação: conceito, 

definição, linguagens de indexação, descritores, processos de indexação, tipos de indexação. Resumos e 

índices: tipos e funções. Representação temática do documento: Classificação Decimal Universal - CDU: 

estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares; tesauros (conceitos e 

finalidades). Representação descritiva do documento: Catalogação (AACR-2): catalogação descritiva, 

entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios. Catálogo: tipos e funções. Organização e administração 

de bibliotecas: princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as grandes 

áreas funcionais da biblioteca, serviços de informação, acervos: desenvolvimento de coleções 

(monografias, periódicos, relatórios e documentos especiais), planejamento, redes e sistemas. Serviço de 

referência: Disseminação Seletiva da Informação – DSI: estratégia de busca de informação, planejamento e 

etapas de elaboração, atendimento ao usuário. Automação: formato de intercâmbio, formato MARC, banco 

de dados, base de dados, planejamento da automação, periódicos e documentos eletrônicos; metadados; 

principais sistemas de informação automatizados nacionais e internacionais. Bibliografia: conceituação, 

teorias, classificação, histórico e objetivos. Gestão de bibliotecas: planejamento, organização e 

administração de recursos materiais, financeiros, informacionais e humanos. Marketing de serviços e 

produtos. 
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ECONOMIA 

Microeconomia - Teoria do consumidor. Utilidade cardinal. Ordinal. Curva de indiferença. Restrição 

orçamentária. Equilíbrio do consumidor. Efeitos substituição e renda. Elasticidades preço, renda e cruzada 

da demanda. Curva de Engel e função demanda. Teoria da produção. Isoquantas e isocustos. Funções de 

produção e suas propriedades, com proporções fixas e variáveis. Curvas de produto e produtividade. Curvas 

de custo. Equilíbrio da firma. Curvas de oferta de produtos e de demanda de fatores. Elasticidade da oferta. 

Formas de mercado: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística e oligopólios. 

Oligopólios – caracterização da estrutura oligopolística e modelos de mark-up, concentração e barreiras à 

entrada, diferenciação e diversificação do produto. Equilíbrios de curto e longo prazo. Noções de cadeia 

produtiva e complexos industriais. Macroeconomia - Contabilidade social. Principais agregados 

macroeconômicos. Mensuração da produção. Identidades básicas. Níveis de valoração da produção. Contas 

do governo e setor externo. Balanço de pagamentos. Sistema de Contas Nacionais no Brasil. Contas 

Econômicas Integradas (CEI): Contas Correntes, de Acumulação e de Patrimônio. Tabelas de Recursos e 

Usos (TRU): Oferta de Bens e Serviços, Demanda Total e Componentes do Valor Adicionado. Análise insumo 

- produto. Contabilidade social a preços correntes e constantes. Índices de preços e de quantidade, deflator 

implícito. Setores de atividade econômica: agropecuária, indústria e serviços. Análise de determinação da 

renda: equilíbrio da economia, determinação da renda, as relações entre os grandes agregados e os ciclos 

econômicos. Teorias da Inflação. Moeda: definições e funções. Sistema Monetário. Oferta e demanda por 

moeda. Taxa de juros. Sistema financeiro nacional. Funções do Banco Central do Brasil. Instrumentos de 

política monetária. O regime monetário brasileiro sob o Plano Real. Funções do Estado. Princípios de 

Tributação. Modelo de concessão. Parcerias Público-Privadas.  Tópicos Especiais sobre a Economia e a 

Sociedade Brasileira - Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre 

econômico”, considerando preços, produção, empregos, contas externas e investimento. Planos de 

estabilização: do Cruzado ao Real. Reestruturação produtiva, abertura econômica e financeira, impactos 

sobre: indústria, inflação, balanços de pagamentos, investimento, mercado de trabalho (perfis regionais do 

mercado de trabalho, globalização e efeitos sobre a composição do trabalho, novas formas de organização 

e demanda da força de trabalho, índices de mensuração da oferta, demanda e características da força de 

trabalho). Anos 2000: regime de câmbio flutuante, metas de inflação, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

políticas sociais. Crise econômica mundial de 2008: impactos e respostas da política econômica no país. 

Pobreza e exclusão social: medidas e avaliação. Situação sociodemográfica de grupos populacionais 

específicos: gênero, raça, crianças, jovens e idosos. A nova dinâmica demográfica brasileira: tendências 

recentes da fecundidade e da mortalidade, os novos fluxos migratórios, urbanização e demandas sociais, 

mudanças nos perfis da estrutura etária e impactos sobre as políticas públicas.  

 

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA 

Definição e realização de Sistemas Geodésicos de Referência; Conceituação clássica e contemporânea de 

Datum Horizontal e Vertical; Estruturas geodésicas ativas e passivas de referência planialtimétrica, 

altimétrica e gravimétrica. Aspectos Geométricos das Superfícies de Referência; Conversão/conexão de 

Sistemas Geodésicos de Referência. Gravidade e Geopotencial no contexto da Geodésia; Relação entre 

aspectos geométricos e físicos da Geodésia: Modelos Geoidais; Altitude e Geopotencial. Fundamentos do 

posicionamento geodésico e da navegação; Métodos estáticos e cinemáticos de posicionamento GNSS. 

Ajustamento de observações geodésicas. Sistemas de projeção cartográfica: conceitos, sistema de Projeção 

UTM, Projeção Cônica Conforme de Lambert. Generalização Cartográfica: métodos de seleção e 

simplificação, compilação cartográfica. Sensoriamento Remoto: Planejamento e execução de um voo 

fotogramétrico, restituição fotogramétrica e aerotriangulação; Sistemas sensores; Tratamento digital de 
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imagens de satélites. Ortorretificação, mosaicagem fusão e realce; Extração e edição de Modelos digitais de 

superfície. Atividades de campo: Levantamento de pontos de apoio para georreferenciamento, 

ortorretificação e teste de qualidade de documentos cartográficos. Coleta de nomes geográficos 

(Reambulação). Cartografia Temática: Métodos de representações Qualitativas, Quantitativas, Ordenadas e 

Dinâmicas; e Estrutura de dados espaciais: Modelo de dados matriciais e vetoriais. Modelos de 

Representação Espacial. 

 

ENGENHARIA FLORESTAL 

Levantamento fitogeográfico, fitoecológico e florístico; Mapeamento da cobertura vegetal original e dos 

antropismos; Inventário florestal; Noções básicas de cartografia; Sensoriamento Remoto: princípios físicos, 

sistemas sensores, comportamento espectral de alvos, métodos de extração de informações de imagens, 

segmentação, classificação digital aplicada à área florestal. Geoprocessamento. Conhecimentos de manejo 

florestal. Conhecimento dos usos sustentáveis de recursos florestais. Noções de gestão ambiental. Noções 

de hidrologia geral e Noções de hidrologia aplicada ao manejo integrado de bacias hidrográficas. 

 

ESTATÍSTICA 

Estatística descritiva e análise exploratória de dados – média, mediana, moda, quartis, resumo de 5 

números, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores atípicos, 

elaboração e interpretação de gráficos: gráfico de barras e colunas, gráfico de linhas, histograma, boxplot e 

ramo e folhas. Probabilidade – definições básicas e axiomas, probabilidade condicional e independência, 

variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de distribuição, função de probabilidade, função de 

densidade de probabilidade, mudança de variável, transformação integral, estatísticas de ordem, esperança 

e momentos, distribuição de funções de variáveis aleatórias, distribuições: Binomial, Multinomial, 

Hipergeométrica, Poisson, Uniforme, Normal e Exponencial; distribuições condicionais e independência, 

esperança condicional, funções geradoras de momentos, lei dos grandes números, teorema central do 

limite, distribuições amostrais. Inferência Estatística – métodos de estimação pontual: método dos 

momentos e método da máxima verossimilhança, propriedades dos estimadores, estimação por intervalos, 

testes de hipóteses simples e compostas, nível de significância e potência do teste, viés do teste, testes t de 

Student, testes qui-quadrado – de aderência e de independência e de homogeneidade em tabelas de 

contingência, teste da razão de verossimilhanças, noções de inferência bayesiana: teorema de Bayes, 

distribuição a priori e posteriori, análise conjugada, estimação pontual. Técnicas de Amostragem – 

amostragem aleatória simples, tamanho de amostra, estimadores de razão e regressão, amostragem 

estratificada, amostragem sistemática, amostragem de conglomerados, métodos de seleção com 

probabilidades desiguais. Modelos lineares – correlação, regressão linear simples e múltipla, estimação dos 

parâmetros do modelo: método de mínimos quadrados e método da máxima verossimilhança, inferência 

na regressão, análise de resíduos, testes para autocorrelação serial e heterocedasticidade, análise da 

variância, diagnósticos de qualidade do ajuste. Modelos Lineares Generalizados – família exponencial, 

componentes do modelo linear generalizado, especificação funcional através de Box-Cox, inferência em 

modelos lineares generalizados, teste de especificação (RESET), estatísticas de teste da adequação de 

modelos, modelos para variáveis resposta binárias e dados de contagem. Modelos para Séries Temporais – 

estacionariedade, função de autocorrelação função de autocorrelação parcial, modelos ARIMA, 

identificação e estimação de modelos ARIMA, modelos de decomposição de séries temporais: 

componentes de tendência, ciclo e sazonalidade, estimação das componentes por média móvel.  

 

GEOGRAFIA  
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Evolução do Pensamento Geográfico; Dimensão Política da Organização do Território: Processo histórico e 

geográfico da formação territorial do Brasil; Desenvolvimento Econômico e a questão regional no Brasil; 

Organização do território – dimensão política da modernização; o problema da escala geográfica e 

cartográfica para o conhecimento do território. O problema da região e a produção do conhecimento 

geográfico; Urbanização: o processo de urbanização: dinâmica – complexidade e tendências no Brasil; 

Características da natureza do fato urbano brasileiro, escalas da urbanização; Redes e Fluxos; Logística no 

Território; Dinâmica populacional: o crescimento da população brasileira; Processo produtivo no Brasil: 

setor industrial brasileiro (estrutura, padrões de distribuição e ritmos de crescimento); questões e 

tendências da produção agrícola brasileira; restruturação do espaço rural e novas relações campo-cidade; 

Inserção do Brasil na economia mundial; Emergência como potência regional; Transformações recentes nas 

atividades de comércio e serviços no Brasil; A dimensão cultural na pesquisa geográfica; Desenvolvimento 

Sustentável: histórico, conceitos e aplicações; Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; Riscos 

Ambientais; Cobertura e Uso da Terra. Noções básicas de Geologia, climatologia e biogeografia. Sistemas 

de informações geográficas: análise de dados geográficos: seleção, manipulação, elaboração de mapas 

temáticos, análise exploratória e modelagem.  

 

PROGRAMAÇÃO VISUAL – WEBDESIGN 

Conhecimentos em HTML 5, CSS 3, Metodologia CSS (OOCss, BEM, Smacss), Arquitetura da informação 

(projeto, hierarquização e organização de dados); Mobile first; Tableless; design responsivo; Media Queries; 

Javascript (ES6), Bibliotecas Javascript (jQuery); AJAX, Json; Frameworks (Angular); usabilidade, padrões 

W3C; visualização da informação; formatos de vídeo (AVI, MOV e MPEG4, dentre outros), Codecs de áudio 

e vídeo; Adobe Premiere; teoria das cores (psicologia da cor, simbologia das cores, sistemas de luz, 

sistemas pictóricos, contraste, complemento) teoria do design (alinhamento, balanço, contraste, 

proximidade, repetição/consistência) e tipografia (legibilidade, escalabilidade,  alinhamento, composição 

textual, grids). 

 

 

 


