INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 140/2022

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua portuguesa: Leitura e entendimento de textos. Encontros vocálicos: hiato, ditongo, tritongo. Encontros
consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso do acento indicador de crase.
Sinais de pontuação: uso dos sinais de pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Classificação, flexão e emprego das palavras. Termos da oração:
essenciais, integrantes e acessórios. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos
pronomes pessoais oblíquos átonos. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/
porquê; onde/aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau.
Legislação Básica: Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, Direitos e deveres individuais e coletivos,
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direitos sociais. Direitos políticos. Organização do
Estado: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Poder constituinte. Normas constitucionais relativas à
Administração Pública e aos servidores públicos da Administração Pública. Constituição Federal. Direito Administrativo:
Princípios de Direito Administrativo. Regime Jurídico Administrativo. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei Federal nº 4.657/1942). Da Administração Pública: direta e indireta. Atos Administrativos: elementos e
atributos. Classificações e espécies dos atos administrativos. Anulação, revogação e convalidação dos atos
administrativos. Competência. Contratos administrativos: formalização e espécies. Recursos administrativos: critérios e
prazos. Processos administrativos. Improbidade Administrativa Agentes públicos: agentes políticos e servidores
públicos. Controle da Administração Pública. Organizações sociais.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem.
Significação de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da
crase. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que” e do
“se”. Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no
texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.
Legislação Básica: Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, Direitos e deveres individuais e coletivos,
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direitos sociais. Direitos políticos. Organização do
Estado: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Poder constituinte. Normas constitucionais relativas à
Administração Pública e aos servidores públicos da Administração Pública. Constituição Federal. Direito Administrativo:
Princípios de Direito Administrativo. Regime Jurídico Administrativo. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei Federal nº 4.657/1942). Da Administração Pública: direta e indireta. Atos Administrativos: elementos e
atributos. Classificações e espécies dos atos administrativos. Anulação, revogação e convalidação dos atos
administrativos. Competência. Contratos administrativos: formalização e espécies. Recursos administrativos: critérios e
prazos. Processos administrativos. Improbidade Administrativa Agentes públicos: agentes políticos e servidores
públicos. Controle da Administração Pública. Organizações sociais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: TÉCNICO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
Conhecimentos específicos: Transmissão, recepção e controle de arquivos; Organização, armazenamento e catalogação
de todos os periféricos para backup; Atualização de peças e periféricos (upgrade); Verificação de problemas e erros de
hardware e software; Compartilhamento de arquivos em rede; Instalação e configuração de redes; Verificação e solução de
vulnerabilidades de segurança; Instalação, atualização, configuração e desinstalação de software: utilitários, aplicativos e
programas; Formatação e instalação de sistema operacional; Backup e recuperação de arquivos e dados; Limpeza e
manutenção de componentes; Prestação de suporte técnico ao usuário; Verificação do funcionamento de hardwares e
softwares; Orientação de serviços de manutenção; Realização de backup dos sistemas existentes, controle e arquivamento
dos mesmos; Controle e acompanhamento da qualidade de softwares desenvolvidos; Identificação e resolução de problemas
em computadores e periféricos.

CARGO 202: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Conhecimentos específicos: Contabilidade Geral: Estática patrimonial. Plano de contas. Procedimentos contábeis básicos:
método das partidas dobradas; atos e fatos contábeis; fórmulas de lançamento. As variações do patrimônio líquido. Registro
das operações típicas de uma empresa. Operações com mercadorias. Balanço patrimonial. Demonstração do Resultado do
Exercício. Outras demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/76, a Lei 11.638/07 e demais atualizações. Problemas
contábeis diversos: provisão para devedores duvidosos; operações financeiras (desconto de nota promissória, empréstimos
pré-fixados, descontos de duplicatas a receber, aplicações financeiras); reservas e provisões; depreciação, amortização e
exaustão. Contabilidade Pública: Sistema orçamentário; sistema financeiro; sistema patrimonial; sistema de compensação e
campo de atuação, noções gerais. Orçamento público. Receita pública: classificação legal da receita orçamentária; receita
extraorçamentária; receitas intra-orçamentárias; estágios da receita pública; quitações; resíduos ativos ou restos a arrecadar;
dívida ativa; restituições de receitas. Despesa pública: classificação legal da despesa orçamentária; despesa extraorçamentária; estágios da despesa; restos a pagar ou resíduos passivos; dívida pública; despesas de exercícios anteriores.
Regimes contábeis: regime de Caixa, regime de competência (princípio da competência) e escrituração na Contabilidade
Pública. Regime de adiantamento. Patrimônio público. Créditos adicionais. Levantamento de balanços: balanço orçamentário;
balanço financeiro; balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Estrutura do órgão de controle contábil
na administração pública: tipos de estrutura; evolução do sistema de controle no Brasil; controle interno integrado e a
controladoria e a lei 4.320/64.

CARGO 203: TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA DE BIOLOGIA
Conhecimentos específicos: Preparo de soluções e pesagens; parasitologia e microbiologia. Bioquímica. Instrumentação;
manutenção de pequenos animais em laboratórios. Preparação de material para microscopia. Primeiros socorros. Noções de
combate a incêndios. Biossegurança; manuseio e manutenção de equipamentos laboratoriais. Histologia e embriologia.
Qualidade em saúde, ética e profissionalismo. Técnica em citologia; zoologia e taxidermia.

CARGO 204: TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA DE INFORMÁTICA
Conhecimentos específicos: Instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais Linux, Windows XP e Vista/7.
Instalação, configuração e utilização de aplicativos Microsoft Office XP, 2003 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint e Access) e
LibreOffice 3.5 ou superior. Instalação, configuração e manutenção de infraestrutura de rede local: cabeamento estruturado,
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wireless, equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em redes. Instalação, configuração e utilização
de impressoras e scanners. Manutenção de periféricos e microcomputadores: processadores, barramentos, memórias,
placas-mãe, setup, placas de vídeo, placas de som e placas de rede. Armazenamento e recuperação de dados: discos
rígidos SCSI, RAID e hot swap. Instalação e montagem de microcomputadores. Redes de computadores: tipos, componentes
e tipos de servidores. Protocolos: conceitos básicos, modelo OSI, padrão IEEE 802 e TCP/IP: fundamentos, camadas e
endereçamento IP. Protocolos de aplicação: DNS, Telnet, FTP, TFTP, SMTP e HTTP. Cabeamento de rede: cabos, instalação
e conectores. Redes sem fio: fundamentos e IEEE 802.1. Equipamentos de redes: repetidores, pontes, switches e roteadores.
Arquivos e impressoras: compartilhamento, instalação e acessos. Administração de usuários: gerenciamento, usuários e
grupos, política de segurança e configurações de segurança. Conceitos de internet e intranet. Ferramentas e aplicações de
informática: navegadores de internet. Instalação, configuração e utilização de correio eletrônico. Segurança da informação.
Cópia de segurança. Vírus: características, métodos de combate, formas de ataque e nomenclatura.

NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: CONTADOR
Conhecimentos específicos: Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio. Estrutura e configurações.
Fatos contábeis. Conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. Contas. Conceitos, contas de débitos, contas de
créditos e saldos. As contas patrimoniais. As contas de receitas, despesas e custos. As contas de compensação. A equação
patrimonial. O regime de caixa e o de competência. Os lançamentos e suas retificações. Plano de contas. Conceitos, elenco
de contas, função e funcionamento das contas. Escrituração contábil. Lançamentos contábeis, elementos essenciais,
fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos. Contabilização de operações contábeis diversas.
Juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária e cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões,
depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações contábeis. Composição de contas, análise de contas, conciliação
bancária. Balancete de verificação. Modelos e técnicas de elaboração. Balanço patrimonial. Objetivo e composição.
Demonstração de resultado de exercício. Objetivo e composição. Análise das Demonstrações Financeiras: Análise Contábil.
Objetivos, limitações, clientela, cuidados prévios, preparação dos demonstrativos contábeis; Análise vertical estática e
dinâmica; Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais; Análise por quocientes. Liquidez, solvência,
endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações, rotação de valores, rentabilidade. DVA – Demonstração de
Valor Adicionado. Objetivo e composição. Fluxo de caixa. Objetivo e composição. DMPL – Demonstração das mutações do
Patrimônio Líquido. Objetivo e composição. NBC TSP EC. Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis). Balanços e Demonstrações exigidas pela Lei Nº 4.320,
de 17 de março de 1964. Gestão financeira: Finanças nas organizações; Administração de recursos materiais e patrimoniais;
Indicadores de resultados contábeis e financeiros. Orçamento público: Princípios orçamentários; Diretrizes orçamentárias;
Processo orçamentário; Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; Receita e despesa públicas; Suprimento de
fundos; Restos a pagar; Despesas de exercícios anteriores. Compras na Administração Pública: Licitações e contratos;
Princípios básicos da licitação; Comissão Permanente de Licitação; Comissão Especial de Licitação; Pregoeiro; Legislação
pertinente; Dispensa e inexigibilidade de licitação; Definição do objeto a ser licitado; Planejamento das compras; Controles e
cronogramas; Registros cadastrais/habilitação; O processo de compras governamentais ligados ao SIASG; Empenho;
Sistema de cotação eletrônica de preços; Sistema de registro de preços; Pregão. Sistemas de gestão da administração
pública federal: SIASG; Comprasnet; SIAPE SIAFI.

CARGO 402: PSICÓLOGO
Conhecimentos específicos: Ética profissional: psicólogos clínicos e bioética na saúde. Avaliação psicológica e
psicodiagnóstico. Fundamentos e etapas da medida psicológica. Técnicas de entrevista. Laudos, pareceres e relatórios
psicológicos, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. Teorias e técnicas psicoterápicas. Abordagens teóricas:
psicanálise (Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan), cognitivo comportamental (Skinner, Beck), humanista-existencial (Rogers,
Perls). Psicopatologia. Transtornos de humor. Transtornos de personalidade. Transtornos relacionados ao uso e abuso de
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substâncias psicoativas. Transtornos de ansiedade. Transtorno do estresse pós-traumático. Transtornos depressivos.
Transtornos fóbicos. Transtornos psicossomáticos. Transtornos somatoformes. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
Estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão). Psicologia da saúde. Processo saúde-doença (doenças crônicas e
agudas). Impacto diagnóstico. Processo de adoecimento. Enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Teorias e
manejos do estresse. Teorias e manejo da dor. Estilos de enfrentamento. O impacto da doença e da hospitalização sobre o
doente e a família. Ações básicas de saúde: promoção. Prevenção. Reabilitação. Equipes interdisciplinares:
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. O papel do psicólogo na equipe de cuidados básicos à saúde.
Tratamento e prevenção da dependência química: álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos.

CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL
Conhecimentos específicos: Projetos de obras civis. Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). Fundações.
Instalações elétricas e hidro sanitárias. Projetos complementares. Elevadores. Ventilação-exaustão. Ar condicionado.
Telefonia. Prevenção contra incêndio. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras. Orçamento e
composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro:
PERT-CPM. Acompanhamento de obras. Construção. Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas,
estacas e tubulações). Alvenaria. Estruturas e concreto. Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e
revestimentos. Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). 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. Noções de irrigação e drenagem, de
hidráulica, de hidrologia e solos. Legislação e Engenharia legal. Licitações e contratos. Legislação específica para obras de
engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de
orçamentos. Noções de segurança do trabalho.
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