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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 
 

 
2. NÍVEL MÉDIO: 
 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade de 
textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. Inferência 
de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos de sentido na 
textualidade. Emprego das classes das palavras; concordância e regência verbal e 
nominal; ortografia; pontuação; preposição; acentuação gráfica; conjunções; pronomes 
e conjugação verbal. Redação oficial: impessoalidade, linguagem dos atos e 
comunicações oficiais, formalidade e padronização; concisão e clareza, emprego dos 
pronomes de tratamento. 

 
 

Matemática 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números fracionários e 
decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, e divisão de números 
naturais e decimais. Pesos e medidas. Razão e proporção. Regra de três simples. 
Porcentagens. Juros simples. Perímetro e área de figuras geométricas planas. Funções 
e gráficos. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. Equações de primeiro grau. 
Sistemas de equações com duas variáveis. 

 
 

Conhecimentos Gerais 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao Oeste e 
Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do sobre o Oeste e 
Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, a cidade, o meio de 
vida, o trabalho e a economia das cidades sedes de cada Campus da UNIOESTE. Temas 
que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, 
saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Estatuto do Idoso. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto e Regimento da UNIOESTE. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico Administrativo 

Noções gerais sobre a estrutura, competências e serviços administrativos. Organização 
administrativa dos serviços e finalidades. Rotinas administrativas.  
Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Controle de entrada e saída 
de materiais, ferramentas e equipamentos. Transporte e distribuição de materiais e 
equipamentos. 
Noções básicas de atendimento ao público – postura e atendimento ao público.  
Qualidade no atendimento ao público. Controle de entrada e saída de pessoas no 
ambiente de trabalho. Noções de telefonia. Anotação e repasse de recados. A imagem 
da Instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. Formas de tratamento. Noções 
básicas de relações humanas no trabalho: apresentação pessoal, boas maneiras, 
comportamento e ética profissional. Relacionamento interpessoal. 
Serviços e rotinas administrativas e de protocolo: recebimento, expedição e arquivo. 
Classificação dos documentos e correspondências e destinação adequada. Controle dos 
processos internos e externos. Gestão de documentos recebidos e expedidos. 



Noções básicas de documentos oficiais tais como: portarias, decretos, ofícios, editais. 
Comunicação interna.  
Protocolo e arquivos. Organização de documentos e arquivos. Organização, 
classificação e atualização do acervo, arquivos, fichários, livros e publicações. Gestão 
de documentos e métodos de arquivamento. 
Redação oficial: características e tipos. Elaboração e digitação de cartas, atas, textos, 
ofícios circulares, memorandos, tabelas e gráficos. 
Atos administrativos. Processos Administrativos: constituição, autuação e tramitação. 
Correspondência. Cadastro de documentos, registros em geral, preenchimento de fichas 
e formulários. 
Instalação e desinstalação de equipamentos de áudio, vídeos e acessórios. Operar 
equipamentos diversos no setor – computador, multimídia, fotocopiadoras e outros. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Laboratório 

Questões de Conhecimentos Específicos sobre normas e procedimentos de segurança em 
laboratório. Biossegurança. Equipamentos e vidrarias em laboratório. Identificação, utilização e 
conservação.  Reconhecimento e uso de vidrarias utilizadas em rotinas laboratoriais. Técnicas 
de Lavagem, esterilização e desinfecção em laboratório. Técnicas e procedimentos rotineiros 
em laboratório. Manipulação de reagentes químicos e preparo de soluções e meios de cultura. 
Limpeza e manutenção de equipamentos de laboratório.  Soluções Desinfetantes. 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  Equipamentos e vidrarias de um 
Laboratório - identificação, utilização e conservação. Preparo de soluções e meios de cultura - 
diluições seriadas, regra de três simples, percentual e solução molar. Coleta e Preparo de 
amostras de sangue, urina, fezes, escarro, secreções purulentas, líquor e outros líquidos 
corporais; Conhecimentos Teóricos e Práticos Aplicada às Técnicas de Hematologia, 
Bioquímica, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia envolvidos em Doenças Humanas. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Prótese Dentária 

Estudo de metodologias, normas aplicadas ao trabalho prático/técnico; noção de anatomia dos 
dentes; conhecimento de materiais e equipamentos laboratoriais; técnicas de montagem e 
escultura de próteses dentárias; conhecimento sobre plano de orientação e linhas de 
referências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


