
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
EDITAL N° 02/2014 DE 20 DE MAIO DE 2014 

 
 PROCESSO SELETIVO EXTERNO  

 
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA 

 
INSTRUTOR HORISTA - GESTÃO E COMÉRCIO  

 
 

ADMINISTRAÇÃO 

1. Administração financeira 
2. Gestão estratégica, na prática 
3. Gestão de processos administrativos, orientados para resultados 
4. Gestão sustentável na empresa do século XXI 
5. Rotinas administrativas em empresas do comércio 

 
 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

1. Emissão de notas fiscais de produtos e serviços 
2. Gestão de departamento fiscal 
3. Gestão tributária 
4. Licitações e contratos 
5. Speed fiscal 

 
 

DIREITO 

1. Contrato de aprendizagem profissional 
2. Direitos do trabalhador doméstico, aplicações práticas 
3. Legislação aplicada ao mercado imobiliário 
4. Legislação previdenciária 
5. Legislação tributária 

 
 

ECONOMIA 

1. Gestão de pequenas empresas 
2. Empreendedorismo social 
3. Plano de negócio, como fazer funcionar 
4. Tendências econômicas 
5. Como controlar a saúde financeira das empresas 

 
 

MARKETING 

1. Como conquistar e fidelizar clientes 
2. Estratégias de vendas para o varejo 
3. Gerência Comercial 
4. Plano de marketing 
5. Supervisão de vendas 

 
 

PSICOLOGIA 

1. Administração de conflitos 
2. Como gerir equipes de alta performance 
3. Estresse no trabalho, sintomas e tratamento 
4. Psicologia aplicada ao trabalho 
5. Relações interpessoais no trabalho 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

1. Avaliação por competências 
2. Estratégias para captar e reter talentos humanos 
3. Gestão de conflitos 
4. Gestão de equipes de trabalho orientada para resultados 
5. Objetivos da administração de talentos humanos 

 
 

SECRETARIADO 

1. A comunicação como ferramenta de trabalho da Secretária 
2. Como administrar a agenda do executivo 
3. Gestão documental, o arquivo que funciona 
4. Planejamento e preparação de reuniões 
5. Secretariado gerencial 

 
 

1. Análise combinatória 
2. Juros compostos 



 
 
 
 

MATEMÁTICA 3. Matemática aplicada a gastronomia 
4. Matemática aplicada ao comércio 
5. Raciocínio Lógico 

INSTRUTOR HORISTA - INFORMÁTICA 
 
 

INFORMÁTICA 
BÁSICA 

1. Construção de cenários no Microsoft Excel 
2. Criação de macros com Microsoft Excel 
3. Criação de modelos e inserção de áudio no Microsoft PowerPoint 
4. Formatação e segurança no Windows 
5. Sistema operacional Linux 

 
 

CAD DESIGN 

1. Configurações e conceitos iniciais em Auto Cad 
2. Inserção e configurações de cotas (Dimension style) 
3. Inserção, edição e salvamento de blocos (Block) 
4. Organização de layers e suas funcionalidades 
5. Plotagem no model e layout (principais diferenças e configurações) 

 
 

ELETRÔNICA 

1. Circuito dobrador de tensão 
2. Fonte linear regulada: funcionamento 
3. Funcionamento do display de 7 segmentos acionado por 1bit 
4. Os circuitos e componentes de proteção das fontes 
5. Os Transistores como chave 

 
PRODUÇÃO 

GRÁFICA 

1. Animação gráfica com Adobe After effects 
2. Canais, mascaras e seleção com Photoshop  
3. Illustrator  
4. Indesigner 
5. Processos de autoração com a ferramenta Adobe Encore 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
WEB 

1. Controle de segurança - controle de login e senha  
2. Criação de Recursos com Ajax 
3. Relacionamentos um para um, um para muitos e muitos para muitos 
4. Rotinas de inserção alteração, exclusão e listagem  de registros no 
banco de dados 
5. Upload de arquivos 

 
PROGRAMAÇÃO  

DE  
JOGOS 

1. Concept art para games 
2. Introdução a GameEngine  
3. Introdução ao desenvolvimento de games 2d 
4. Modelagem 3D 
5. Programação para jogos 

MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES, 

NOTEBOOKS, 
NETBOOKS, 

IMPRESSORAS E 
TABLETS 

1. Introdução a linguagem binária e cálculos binários 
2. Introdução a placa mãe  
3. Particionamentos de Disco 
4. Tipos de memórias e seus barramentos 
 
5. Visão geral do processador e suas novas tecnologias  

 
 

REDES DE 
COMPUTADORES 

1. Computação em nuvens 
2. Ferramentas para segurança de redes 
3. Gerenciamento de redes com IPTABLES 
4. Políticas de segurança 
5. Uso de storage em redes 

INSTRUTOR HORISTA - IDIOMAS 
 

LINGUA INGLESA 
(PÚBLICO ADULTO) 

1. Conditional  clauses (If clauses) 
2. Past continous 
3. Present perfect 
4. Used to 
5. Will x be going to 



 
 
 
 
 

LINGUA INGLESA 
(PÚBLICO 

INFANTIL/JUVENIL) 

1. Clothes and colors 
2. My family and house 
3. Parts of the body 
4. Pets and wild animals 
5. School objects and subjects 

 
LINGUA 

PORTUGUESA 

1. A comunicação oficial como ferramenta de mediação da comunicação 
entre as organizações 
2. Comunicação verbal e não verbal no atendimento ao público 
3. Como falar bem para atender melhor 
4. Impacto da reforma ortográfica nas organizações 
5. O fator comunicação nas relações interna da empresa 

 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 
(TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO) 

1. Configurações de mãos e símbolos de contato - escrita de sinais 
2. Expressão não manual (facial e corporal) na prática da Interpretação 
da Libras 
3. Interpretação e suas características: formal e informal; 
4. Sistema de transcrição na Libras; 
5. Tipos de interpretação: consecutiva e simultânea (Voz sinal; sinal 
voz); 

LINGUA 
ESPANHOLA 

1. Contraste Perfecto e Indefinido 
2. El Imperativo Afirmativo y Negativo 
3. Estilo Indirecto: Transformaciones 
Verbales 
4. Oraicones Finales C 02 y Condicionales 
5. Pretérito Perfecto de Subjuntivo 

INSTRUTOR HORISTA - BELEZA 
 
 

CABELEIREIRO 

1. A arte da coloração 
2. Técnicas de embelezamento dos cabelos 
3. Técnicas de penteados 
4. Tendência no corte e escova de cabelos 
5. Visagismo aplicado ao corte de cabelos 

INSTRUTOR HORISTA - MODA 
 
 

COSTUREIRO 

1. Criação de peças em malha 
2. Criação de peças em moda praia 
3. Costurar gancho de calça 
4. Costurar manga de camisa masculina embutida 
5. Interpretar modelagem de saia com pregas 

 
DESIGN 

DE 
MODA 

1. Briefing para desfile de moda 
2. Modelagem plana feminina 
3. O processo de desenvolvimento de temas para elaboração de 

identidade na produção de moda 
4. Produção executiva e backstage 
5. Visagismo na produção da Beleza para projetos de moda; 

INSTRUTOR HORISTA - SAÚDE 
 
 

ENFERMAGEM 

1. Assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado na prevenção  e 
tratamento de úlcera de pressão 
2. Assistência de enfermagem no atendimento inicial em urgência e 
emergência na parada cardio-respiratória (PCR) 
3. Cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação mecânica 
invasiva e não invasiva 
4. Cuidados de enfermagem nas emergências psiquiátricas de quadros 
agudos de transtornos mentais 
5. Técnicas de segurança: prevenção do erro no preparo e 
administração de medicamentos pela vias: oral, subcutânea, 



 
 
 
 

intramuscular e endovenosa 
 
 

ESTÉTICA 

1. Drenagem linfática manual e massagem terapêutica 
2. Manipulação e avaliação terapêuticas das disfunções estéticas 
3. Protocolo de tratamento de onicocriptose e onicomicos 
4. Protocolo limpeza de pele profunda, hidratação e nutrição em todos os 
tipos de pele 
5. Peeling de cristal e químico 

 
 

NUTRIÇÃO 

1. Dietas especiais 
2. Higiene e manipulação de alimentos 
3. Planejamento de cardápios e ficha técnica 
4. Nutrição e saúde 
5. Risco à contaminação dos alimentos 

 
RADIOLOGIA 

1. Conhecimentos de física na produção de raios-x 
2. Métodos de proteção radiológica contra radiações ionizantes 
3. Protocolos de realização de exames de radiologia com meios de 
contrastes 
4. Registro de imagens em tomografia computadorizada e ressonância 
magnética 
5. Técnicas de posicionamento dos membros inferiores e superiores 

INSTRUTOR HORISTA - GASTRONOMIA 
 
 

CONFEITEIRO 

1. Confeitaria criativa 
2. Criação e apresentação de bolo com motivos infantis 
3. Criação e apresentação de bolo para celebração de 15 anos 
4. Criação e apresentação de bolo para celebrações religiosas 
5. Decoração de mini bolos 

 
 

COZINHEIRO 

1. Criação e apresentação de prato a base de peixe 
2. Criação e apresentação de prato da culinária Brasileira 
3. Criação e apresentação de prato da culinária caprina 
4. Criação e apresentação de prato da culinária Internacional 
5. Criação e apresentação de prato da culinária nordestina 

INSTRUTOR HORISTA - SEGURANÇA 
 
 

ENGENHARIA 

1. Fundamentos de proteção contra Incêndio e  sistemas fixos e portáteis 
de combate ao fogo 
2. Programa de prevenção de riscos ambientais 
3. Organização e atribuições do SESMT e da CIPA 
4. Trabalho sob condições hiperbáricas 
5. Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional de acordo 
com a OHSAS 18001 

 
 
 

 


