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A ESCOLA TÉCNICA PROFESSOR ADOLPHO ARRUDA MELLO, município de Presidente 

Prudente, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial 

de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Ensino Médio com 

Habilitação Profissional em Administração, para o 3° Ano, a cursar no 1º Semestre/2022. 

 

I - Das Disposições Preliminares 

 

1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 

retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos na ETEC, no seguinte 

curso: Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração. 

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 

competências desenvolvidas em: 

2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, na 

própria escola ou em outras; 

2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 

2.3. no trabalho; 

3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de Curso 

da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 

4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob orientação 

do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir dos resultados 

das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) indicando, quando 

necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações, bem como 

ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na (Deliberação CEETEPS 18, de 

16-07-2015) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas 

remanescentes. 

 

II – Das Inscrições 

 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 18 de fevereiro a 25 de fevereiro de 

2022, na secretaria desta ETEC, no horário das 08h às 21h de segunda a sexta, exceto feriados. 

2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) anteriores 

o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 

2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada pela 

direção da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino Médio ou dos certificados 

de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos 

para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 

2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 

2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 

adquiridas no trabalho: 

a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 

b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 

c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
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3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do 

prazo. 

4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 

experiência profissional. 

 

III - Do Processo de Avaliação 

 

1. O processo será realizado em duas fases: 

1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 

realizados; 

b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 

c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no dia 03 de março às 

20h00. 

1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 

(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 

Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração, constantes no Anexo I e II deste Edital; 

1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado no dia 07 de março de 2022, no mural da secretaria. 

1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 

questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e252acad@cps.sp.gov.br, sob o título 

“Recurso Prova teórica”, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do gabarito oficial. 

1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica objetiva. 

 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Entrevista; 

b) Avaliação prática em laboratório. 

1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 

objetiva da primeira fase. 

 

2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 

classificados na escala de quatro menções: 

a) MB: Muito Bom; 

b) B: Bom;  

c) R: Regular; 

d) I: Insatisfatório. 

 

Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido aproveitamento 

satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 

 

4. A classificação final será divulgada na Etec no dia 09 de março de 2022 às 22h00 no mural da secretaria. 
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IV – Da Convocação para a Matrícula 

 

1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos da 

Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 

2. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo 

com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido classificado e 

dentro do calendário previsto. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 

comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada no dia 10 de março de 2022. 

5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita 

nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  

6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 

(especificar as datas previstas neste edital e o local), sendo de inteira responsabilidade do candidato maior 

ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 

desconhecimento. 

8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 

 

V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 

1. Os resultados da avaliação de competências terão validade por 1 (um) ano, contado a partir da divulgação 

do resultado final.  

2.  O candidato, classificado para o 2º ou 3º ano, que não obteve vaga, poderá ser classificado no próximo 

processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os mesmos pontos 

obtidos. 

2.1 A convocação será feita por e-mail ou telefone. 

 

VI - Disposições Finais 

1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 

de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

 

 

Presidente Prudente,17 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Duarte 

3.440.904-8/PR 

 

 

 

 

 

 

 

Controle de Mural 

Afixado em  /  /  

Retirado em  /  /  
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ANEXO I 

1.1. Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração – 1º Ano 

Língua Portuguesa, 

Literatura e 

Comunicação 

Profissional  

Oralidade: Níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e 
informais; Elementos da oralidade:  planejamento; intencionalidade do 
locutor; escuta; regras de comportamento social. Gêneros da 
oralidade: seminário, sarau literário, peças de teatro, contação de 
histórias de tradição oral, aula expositiva, entrevista, atendimento ao 
público, entre outros. Aspectos fundamentais: pistas do texto; 
conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores 
argumentativos; seleção lexical; recursos gráficos. Etapas da leitura: 
decodificar; contextualizar; interpretar; apreender. Gêneros textuais da 
leitura: romance, poema, anúncio publicitário, contrato social, ata, 
contrato de trabalho, anúncio de jornal, guia de recolhimento, entre 
outros. Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais: 
Sequência textual dialogal; Sequência textual narrativa; Sequência 
textual descritiva. Movimentos literários e seus contextos históricos e 
sociais: Texto como representação do imaginário coletivo; Linguagem 
como construção do patrimônio cultural linguístico. Elaboração e 
apresentação de texto. Aspectos estruturais: contexto comunicativo, 
intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização do gênero, 
publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções 
das normas da ABNT, entre outros. Gêneros a serem produzidos: 
redação escolar, comunicação nas redes sociais, redação de 
propostas comerciais, ata, cronograma de trabalho, memorando, entre 
outros. Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos 
da área de atuação técnica: Estrutura morfossintática e semântica do 
vocabulário técnico; Significados dos termos técnicos.   

Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês E 

Comunicação 

Profissional 

Leitura e escrita: Identificação do objetivo que se tem com a leitura em 
questão; Observação do título e do formato do texto (figuras, 
ilustrações, subtítulo, entre outros); Promoção de tempestade de 
ideias; Conhecimento prévio sobre o tema; Reconhecimento da ideia 
que está sendo desenvolvida no texto; Observação de palavras-chave 
e informações específicas;  Observação de imagens, números e 
símbolos universais; Indicação de palavras semelhantes; Identificação 
de frases-chave; Indicação de abreviações e palavras escondidas; 
Identificação do gênero textual;  Observação de expressões que 
indicam os exemplos apresentados; Apresentação de introduções 
formais e informais para a elaboração de texto. Compreensão auditiva 
e oralidade:  Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o 
estabelecimento de hipóteses sobre o que será ouvido; Atenção às 
informações que se deseja extrair do texto; Identificação de 
características da linguagem falada para o exercício “speaking”; 
Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização 
da linguagem formal/informal. Contextos situacionais. Apresentações 
formais e informais; Recepção de pessoas em ambientes diversos; 
Roteiro de atendimento padronizado; Situações cotidianas. 
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área 
de atuação técnica. Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de 
termos técnicos; Significados de termos técnicos, sinônimos, 
antônimos, siglas, abreviações e acrônimos.   

Matemática  Números e álgebra: Noções de Lógica; Conjuntos numéricos; 
Variação de Grandeza: Funções: Função afim; Função quadrática; 
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Função modular. Geometria e medidas. Geometria plana. Análise de 
dados: Estatística.  

Arte Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e 

corporal. Arte como elemento de representação, expressão e 

comunicação; Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais; 

Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas. 

Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos 

objetos artísticos e culturais nas diferentes linguagens da arte. 

Aspectos formais; Processos produtivos; Produtores e contextos de 

produção. Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-

culturais. Diferentes concepções de Cultura:  erudita; popular; de 

massa; espontânea. Conceito de patrimônio (artístico, histórico, 

cultural, material e imaterial), multiculturalidade e alteridade nas 

produções artísticas e culturais; Formação cultural e artística 

brasileira: influências portuguesa; africana; indígena; imigrante. Arte e 

cotidiano. Influências das novas tecnologias e desdobramentos na 

Arte e na Cultura; Relações entre gênero, ética, consumo, política e 

ideologias nas produções artísticas e culturais; Imagens, corpo e 

espaço nas produções artísticas e culturais. 

História   Patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa das 
memórias nas organizações humanas. O patrimônio tangível e 
intangível como registros documentais na formação da historicidade 
social; A diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística nos 
processos históricos e seus fenômenos sociais.  

Geografia A dinâmica do espaço geográfico e seus desdobramentos sociais, 

políticos e culturais. As características geográficas nos diferentes 

domínios naturais; O tratamento cartográfico de fatos, situações, 

fenômenos e lugares representativos. 

Física Movimento: Princípios e leis; Classificação; Relação do movimento e 

tecnologia do cotidiano; Terra, Universo e Vida. Energia: Tipologias; 

Geração e transformações; A energia no desenvolvimento social e 

tecnológico. 

Química Introdução à Química Geral. Propriedades e simbologia; 

• Constituição e transformações. Substâncias e misturas 

• Constituição e organização; Comportamento químico: acidez e 

basicidade; sais e óxidos. Comparações quantitativas e qualitativas 

em relação às grandezas químicas. 

Biologia Os seres vivos e suas interações: Seres vivos e o meio; 

Biomas; Fluxo de materiais e energia na natureza; Classificação dos 

organismos. Saúde ambiental e humana: Qualidade de vida e saúde. 

Educação Física Corpo em movimento: percepção: Repertório de movimentos nas 

práticas corporais; Alterações fisiológicas do corpo em movimento. 

Cultura corporal, corpo plural e identidade. Pluralidade das práticas 

corporais; Os diversos contextos de práticas corporais; Funções 

sociais das atividades; Papel das vivências e experiências; Atividades 

corporais como apreciação estética; Linguagem corporal. Práticas 

corporais e convivência: princípios e valores, relações éticas e 

democráticas: Cultura da paz; Inclusão; Solidariedade; Segurança; 

Respeito a si e ao outro; Construção de regra; Cooperação e os 

diferentes papéis em equipe; Resolução de conflitos. 
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Física Movimentos: variações e conservações: Grandezas físicas escalares 

e vetoriais; referencial inercial e não inercial; Identificação, 

classificação e descrição de diferentes tipos de movimentos; 

Associação dos movimentos com as causas que os originam; Formas 

de energia (mecânica, potencial, cinética, potência) relacionados com 

movimentos; Variação e conservação da quantidade de movimento; 

Equilíbrio estático e dinâmico. Eletromagnetismo e suas aplicações: 

Carga elétrica e tipos e formas de eletrização; Materiais condutores e 

não condutores; Campo elétrico e interação; Corrente elétrica e seus 

efeitos e diferença de potencial (força eletromotriz); Magnetismo e 

fenômenos magnéticos; Interação entre eletricidade e magnetismo; 

Aplicações dos conceitos eletromagnéticos na tecnologia. Som, 

Imagem e Informação:  Grandezas físicas relacionadas com 

ondulatória; Propagação de uma onda; Propagação da luz; Reflexão 

e refração da luz; Espelhos e lentes, instrumentos ópticos; Tecnologia 

envolvendo som e imagem, informação; Fontes sonoras, causas e 

efeitos; Grandezas físicas relacionadas com o som; Instrumentos 

musicais, ouvido humano. 

Desenvolvimento 

das Ações de 

Marketing e dos 

Processos 

Comerciais 

Introdução ao Marketing. Conceito; Origem e evolução; Estrutura de 

um departamento de Marketing. Mix de marketing – 4Ps: Produto; 

Preço; Praça; Promoção. Ambiente de marketing. Análise do micro e 

macro ambiente; Noções de variáveis controláveis e incontroláveis. 

Tipos de mercado. Mercado consumidor; Mercado concorrente; 

Mercado fornecedor. Necessidades, desejos e demandas. Pesquisa 

de mercado. Tipos de pesquisa. Pesquisa qualitativa. pesquisa 

quantitativa. Tipos de coleta de dados: dados primários. dados 

secundários. Desenvolvimento da pesquisa.  objetivo (s) da pesquisa; 

definição dos problemas; desenvolvimento do Plano de Pesquisa (Tipo 

e formas de questionários); análise das informações; aplicação da 

análise de SWOT e da matriz BCG. Princípios do Sistema de 

Informação de Marketing (SIM). Avaliação das necessidades de 

informação; Desenvolvimento da informação: registros internos; 

inteligência de marketing; pesquisa de marketing; análise de apoio às 

decisões de marketing. Distribuição das informações. Estrutura do 

Plano de Marketing Visão geral; Análise de mercado; Análise 

competitiva; Análise do produto e do negócio; Metas e objetivos; 

Estratégias – 4 Os; Posicionamento; Plano de ação e implementação. 

Conceito de negociação. Processo de vendas. Prospecção; 

Abordagem; Avaliação de necessidades. Atributos necessários ao 

negociador. Habilidades pessoais; Planejamento e organização; 

Treinamento e disciplina; Visão; Determinação; Inovação; 

Flexibilidade e adaptabilidade; Capacidade de estabelecer parcerias; 

Senso de urgência. Técnicas de negociação. Tipos de negociação; 

Estilos de negociação; Processo negocial; Preparação; Abertura; 

Exploração; Apresentação; Fechamento de negócio. Controle dos 

negócios efetuados. Cadastramento de transações; Pesquisa de 

satisfação do cliente; Atendimento pós-venda. Varejo híbrido; 

Características e especificidades. 
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Legislação 

Empresarial 

Atividade empresarial. Empresário individual; 

• Sociedade empresarial; Microempresa e empresa de pequeno porte; 

Microempreendedor individual – MEI; Empresas sem fins lucrativos. 

Tipos de contratos empresariais. Compra e venda; Consignação; 

Representação comercial; Distribuição; Seguro; Fiança mercantil; 

Franquia; Leasing. Registro de Empresa. Órgãos do registro de 

empresa. Nome empresarial. Natureza e espécies; Formação, 

alteração e proteção ao nome. Constituição das sociedades 

contratuais.  Requisitos de validade do contrato social; Forma do 

contrato social; Alteração do contrato social: transformação; 

incorporação; fusão; cisão. Regimes tributários. Lucro Real; Lucro 

Presumido; Lucro Arbitrado; Simples Nacional; MEI – Micro. 

Planejamento e 

Organização de 

Rotinas 

Administrativas 

Introdução às Teorias da Administração. Revolução Industrial; 

Administração Científica; Teoria clássica / administrativa; Teoria da 

Burocracia; Teoria das Relações Humanas; Teoria de Sistemas; 

Teoria das Contingências; Funções da administração. Estratégias 

competitivas genéricas de Michael Porter. Liderança no custo total; 

Enfoque; Diferenciação. Estrutura Organizacional.  Conceito; 

Departamentalização; Centralização e descentralização; Tipos de 

estrutura:  funcional; divisional; matricial. Organograma. Principais 

áreas das organizações e suas responsabilidades. Recursos 

Humanos; Produção; Marketing; Financeira. 

Planejamento empresarial. Declarações Institucionais: Missão; Visão; 

Valores e Princípios. Planejamento estratégico: determinação dos 

objetivos empresariais. Planejamento tático: processo decisorial e 

implementação. Planejamento operacional: tipos de planos; 

fluxogramas; cronogramas. Perfil profissional e pessoal do Técnico em 

Administração. Responsabilidades; Comportamento; Atitudes do 

profissional em Administração. Atendimento (presencial e a distância) 

ao cliente interno e externo. Programas de qualidade / atendimento ao 

cliente. Gestão de documentos. Técnicas para confecção de 

formulários e impressos; Técnicas de triagem, organização e registro 

- fluxo documental; Técnicas de arquivamento; Técnicas em agendas: 

manual e eletrônica. Planejamento e organização do ambiente de 

trabalho Leiaute; Fundamentos e práticas ergonômicas na 

organização do ambiente de trabalho; 5S: Organização (SEIRI); 

Ordem (SEITON); Limpeza (SEISO); Padronização (SEIKETSU); 

Disciplina (SHITSUKE). Administração do tempo. Conceitos; 

Aplicação. 

Projeto Integrador I Projeto - estrutura e características: Apresentação geral; Introdução / 
escopo; Equipe; Justificativa/ contexto; Objetivos: geral; específicos. 
Resultados esperados; Revisão Bibliográfica; Público-alvo; Estratégia: 
atividades previstas; etapas de execução; plano operacional. 
Metodologia; Análise de risco; Análise de viabilidade: financeira; 
técnica; econômica; política; social; ambiental. Cronograma de 
execução; Controle e avaliação; Documentação/ registro. 
Estruturação do projeto.  Experimentação e reconhecimento: 
Investigação do espaço proposto para estudo; Enumeração das 
hipóteses: identificar problemas ou variáveis de investigação: 
organização escolar (participação na gestão escolar; programas de 
aprendizagem; criação de jornal, blog, 5S; entre outros); contexto 
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familiar: ocupação principal dos familiares, divisão de tarefas no 
contexto familiar, histórico das profissões no contexto familiar, entre 
outras; aspectos físicos e culturais do entorno escola-moradia 
(manifestações culturais e esportivas; campanhas voltadas à saúde a 
à alimentação, entre outros); Exercício: alternativas de organização: 
propostas de condução do trabalho; diário de bordo (manual ou 
eletrônico). divisão: formação de grupos de trabalho. relações das 
hipóteses/temas propostos, considerando componentes curriculares 
técnicos e da BNCC; condições e oportunidades de trabalho. 
Prototipação: desenvolvimento de propostas das ações 
transformadoras: soluções para os problemas levantados. 
Organização dos trabalhos de pesquisa em formato-padrão 
estabelecido com a turma: portfólio; painel de ideias; relatórios; 
maquetes ou protótipos;  revista; entre outros. 
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ANEXO II 

1.2. Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração – 2º Ano 

Língua Portuguesa, 

Literatura e 

Comunicação 

Profissional  

Oralidade: Níveis de linguagem oral aplicados à habilitação 

profissional; Elementos da oralidade; Gêneros a serem produzidos: 

debate, palestra, mesa-redonda, depoimento, entrevista, entre outros. 

Leitura e análise textual: Aspectos fundamentais;  Etapas da leitura; 

Gêneros textuais: manual de normas e procedimentos, organograma, 

regulamento, principais modalidades de contrato, notícia, reportagem, 

entre outros. Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e 

gramaticais. Sequência textual narrativa; Sequência textual injuntiva 

ou instrucional/prescritiva; Sequência textual explicativa ou expositiva. 

Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais. O texto 

como representação do imaginário coletivo; A linguagem como 

construção do patrimônio cultural linguístico. Elaboração e 

apresentação de texto. Processos de produção: contextualização, 

elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, planificação e 

textualização. Revisão e reescrita: coerência, coesão, correção 

gramatical (aspectos voltados à concordância, regência, colocação 

pronominal, entre outros), regras da ABNT. Gêneros a serem 

produzidos: resumo esquemático, relatório, cronograma, folder, ofício, 

agenda, redação escolar, fichamento, entre outros. Terminologias 

técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação 

técnica. Dicionários, vocabulários, glossários de termos técnicos; 

• Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico 

(processos de formação de palavras: prefixação, sufixação, 

composição propriamente dita, composição sintagmática, 

neologismos, empréstimos de outras línguas e áreas); significados dos 

termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações, 

acrônimos, dicionários bilíngues. 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA – 

INGLÊS E 

COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Leitura e escrita: Estratégias de leitura e escrita desenvolvidas na série 

anterior; Observação da função dos sinais de pontuação para 

identificar informações adicionais ao texto; Identificação de ideias de 

causa e efeito observando-se os marcadores discursivos; 

Reconhecimento de significados, a partir do contexto, de cognatos, de 

sinônimos, entre outros indicadores; Identificação da oração principal 

e da ideia central do parágrafo; Observação da estrutura frasal e da 

necessidade de organizar os conhecimentos gramaticais a partir dos 

contextos apresentados; Introdução de estruturas de relatório. 

Compreensão auditiva e oralidade. Conhecimento prévio sobre o tema 

para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que será 

ouvido; Atenção às informações que se deseja extrair do texto;  

Identificação de características da linguagem falada para o exercício 

“speaking”; Observação de conceitos gramaticais necessários para a 

organização da linguagem formal/informal; Observação da entonação 

e da pontuação na oralidade (stress). Contextos situacionais: 
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Apresentações formais e informais com o uso de expressões mais 

usuais de cumprimento ao telefone, no local de trabalho, 

pessoalmente, entre outros, em ambientes internos e externos; 

Informações e situações cotidianas (fila de banco, restaurantes, entre 

outros espaços públicos) com a utilização das expressões mais 

usuais; Organização de reuniões, passeios, entre outros. 

Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área 

de atuação técnica: Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de 

termos técnicos; Significados de termos técnicos, sinônimos, 

antônimos, siglas, abreviações e acrônimos; Estruturas 

morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processo de 

formação de palavras) empréstimos de outras línguas e área. 

Matemática Números e álgebra: Variação de Grandeza: Sequência, Progressão 

Aritmética e Geométrica; Funções: Função exponencial; Função 

logarítmica. Matemática Financeira. Sistemas Lineares (até três 

equações); Matriz (de acordo com a necessidade do curso). 

Geometria e Medidas; Geometria Espacial. Análise de Dados: 

Contagem.  

História Papel identitário na formação cultural de sociedades; Processos de 

formação de identidades e elementos culturais que as constituem; 

Itinerário histórico das relações de poder e organização de processos 

identitários no espaço socioeconômico, cultural e político. Instituições 

sociais, políticas e econômicas e suas relações com o passado 

histórico; Formas de participação política para a conquista e 

preservação do direito; Interpretação crítica da organização de 

instituições políticas e econômicas em sociedades contemporâneas. 

Geografia Processos tecnológicos e transformações geográficas e identitárias à 

luz de questões econômicas e geopolíticas; Fronteiras sociais, 

políticas e econômicas sob a ótica das organizações geográficas; 

Influência de elementos geográficos no desenvolvimento técnico e 

tecnológico na sociedade do trabalho; Panorama mundial 

contemporâneo e papel exercido pelas organizações sociopolíticas 

nos processos de produção. 

Física Som, imagem e comunicação; Princípios e leis; Uso e tecnologias no 

cotidiano. Eletricidade; Princípios e leis; Grandezas elétricas e suas 

propriedades; Energias renováveis e não renováveis. Teorias 

modernas; Tecnologia automatizada. 

Química Sistemas em solução aquosa; termodinâmica de sistemas gasosos 

Termoquímica e espontaneidade de reações químicas; Propriedades 

coligativas; Compostos orgânicos; Grupos funcionais; Isomeria. 

Química: tecnologias, sociedade e meio ambiente; Combustíveis 

fósseis e seus impactos; Fontes alternativas; Polímeros e resinas 

sintéticas. 

Biologia Sistemas funcionais: Sistemas fisiológicos; Sistemas reprodutivos. 

Identidade dos seres vivos; Organização celular; Funções vitais; 

Código genético. Biotecnologia: manipulação e bioética: Processos de 

hereditariedade; Engenharia genética: Tecnologias de manipulação 

de DNA; Intervenção humana na genética de espécies. 
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Educação Física Corpo em movimento – saúde, trabalho e lazer; Benefícios das 

atividades corporais; Demandas energéticas e hábitos de 

alimentação; Capacidades físicas e habilidades motoras; Atividade 

física e qualidade de vida. Cultura corporal e discurso. Papel das 

mídias na construção dos estereótipos; políticas públicas e acesso às 

práticas corporais. Práticas corporais e convivência – autonomia e 

engajamento. As possibilidades de atividade física no cotidiano; 

Planejamento e organização de atividades individuais e coletivas; 

Ergonomia. 

Filosofia Ser pensante e processo de reflexão filosófica; Comparação entre 

dogma e paradigma a partir da explicação mítica à investigação 

científica; Desafios da linguagem na formação do conhecimento 

filosófico – conceitos e interpretações de registros. Esferas da ação 

humana à luz da reflexão filosófica; Influências de reflexões filosóficas 

em manifestações socioculturais; Formulação de argumentos no 

diálogo filosófico. Ética e problematização do contemporâneo; Ser 

pensante e processo de reflexão filosófica; Comparação entre dogma 

e paradigma a partir da explicação mítica à investigação científica; 

• Desafios da linguagem na formação do conhecimento filosófico – 

conceitos e interpretações de registros. Esferas da ação humana à luz 

da reflexão filosófica; Influências de reflexões filosóficas em 

manifestações socioculturais; Formulação de argumentos no diálogo 

filosófico. Ética e problematização do contemporâneo 

Projeto integrador Gerenciamento de Projetos: Requisitos do projeto: metas e objetivos. 

Análise das restrições do projeto (Triângulo da Gestão de Projetos):  

escopo. custo. tempo. qualidade. Fatores críticos do sucesso. 

Influência da organização. Avaliação do resultado. Estruturação da 

Proposta de Intervenção. Experimentação e reconhecimento. 

Investigação do espaço proposto para estudo; Enumeração as 

alternativas para o desenvolvimento da proposta: identificar problemas 

ou variáveis de investigação: contexto social: aspectos regionais de 

infraestrutura e serviços públicos; características e formas de 

organização política, cultural e social; relações e condições de 

trabalho existentes na comunidade; entre outros; mundo do trabalho: 

mapeamento socioeconômico; diversidade de tecnologias; sistemas 

produtivos e de comercialização; utilização de recursos naturais, entre 

outras; Exercício: Alternativas de organização: propostas de condução 

do trabalho; diário de bordo (manual ou eletrônico). Divisão: formação 

de grupos de trabalho. Relações das hipóteses/temas propostos, 

considerando componentes curriculares técnicos e da BNCC; 

Condições e oportunidades de trabalho. Prototipação; Ferramentas. 

Método de Análise e Solução de Problemas; Design Thinking;  

Metodologia Canvas; Ciclo PDCA; outras. Propostas das ações 

interventoras: atividades de inclusão social, cultural ou digital; 

programas de estágio; criação de grupos de dança, música ou teatro 

na comunidade; campanhas para melhoria do espaço público; planos 

de carreira; seminários sobre o Dia do Trabalho; parcerias culturais; 

intercâmbios literários; utilização racional de recursos naturais; 
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o mapeamento de tendências tecnológicas e profissionais. 

Apresentação dos trabalhos de pesquisa. 

Aplicativos 

informatizados 

Fundamentos de sistemas operacionais: Tipos; Características; 

Funções básicas. Fundamentos de aplicativos de escritório; 

Ferramentas de processamento e edição de textos: formatação 

básica; organogramas; desenhos; figuras; mala direta; etiquetas. 

Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas 

eletrônicas: formatação; fórmulas; funções; gráficos. Ferramentas de 

apresentações: elaboração de slides e técnicas de apresentação. 

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, 

atividades e arquivos. Armazenamento em nuvem: sincronização, 

backup e restauração de arquivos; segurança de dados. Aplicativos de 

produtividade em nuvem: webmail; agenda; localização; pesquisa; 

notícias; fotos/vídeos; outros. Noções básicas de redes de 

comunicação de dados. Conceitos básicos de redes; Softwares, 

equipamentos e acessórios. Técnicas de pesquisa avançada na web. 

Pesquisa através de parâmetros; Validação de informações através de 

ferramentas disponíveis na internet. Conhecimentos básicos para 

publicação de informações na internet. Elementos para construção de 

um site ou blog; Técnicas para publicação de informações em redes 

sociais: privacidade e segurança; produtividade em redes sociais; 

ferramentas de análise de resultados. 

Custos, processos 

e operações 

contábeis 

Fundamentos de Custos; Classificação dos gastos, custos ou 

despesas; Classificação em relação aos objetos de custos; 

Classificação em relação ao volume produzido: comportamento dos 

custos. Classificação dos gastos quanto à forma de distribuição e 

apropriação aos produtos, centro de custos e resultados. Mensuração 

dos recursos; Custo dos materiais diretos; Custo da mão de obra direta 

com custo direto e variável; Outros custos; Depreciação. Métodos de 

avaliação dos estoques: PEPs (primeiro a entrar, primeiro a sair); 

UEPs (último a entrar, primeiro a sair); Custo médio. Plano de contas, 

estrutura de balancete e balanço patrimonial; Contas patrimoniais: 

Ativo; Passivo. Contas de resultado. Despesa; Receita. Registro 

contábil. Lançamentos, partidas dobradas, razonetes; Estrutura da 

demonstração do resultado do exercício (DRE). Ponto de Equilíbrio:  

Econômico; Financeiro; Contábil. Formação do preço de venda. 

Formação de preços de venda a partir do custo; Multiplicador sobre os 

custos (mark-up); Definição da margem desejada para o mark-up; 

Custeio por absorção; Custeio ABC (por atividade); Custeio direto ou 

variável; Abordagem da margem de contribuição. 

Planejamento e 

organização de 

rotinas de 

departamento 

pessoal 

Recrutamento e seleção: Requisição de funcionário; Tipos de 

recrutamento: recrutamento interno; recrutamento externo; 

recrutamento misto. Técnicas de entrevista de emprego: entrevista 

situacional; entrevista por competências; aplicação de testes; 

dinâmicas de grupo. Integração de novos funcionários. Diretrizes da 

Legislação Trabalhista. Processo admissional: exames médicos 

obrigatórios; registro de empregados: documentação admissional do 

empregado; documentação admissional da empresa. CTPS - 

anotações obrigatórias; declaração de encargos para fins de imposto 
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de renda; declaração para fins de salário-família; declaração de uso 

de vale-transporte; cartão do PIS; CAGED; recibo de entrega de EPI.  

Contrato de Trabalho.  características do contrato de trabalho, sujeitos 

do contrato, cláusulas do contrato; tipos de contrato: determinado;  

indeterminado; experiência. interrupção e suspensão do contrato de 

trabalho; situações especiais do contrato de trabalho: estabilidade da 

gestante no contrato de experiência; falecimento de empregado no 

contrato de experiência. Jornada de trabalho: Determinação da 

jornada de trabalho, hora-extra, adicional noturno, banco de horas:  

afastamentos previdenciários; auxílio-doença, acidente de trabalho, 

auxílio-acidente, qualidade de segurado. Controle de Ponto: cadastro 

de biometria, cartão de ponto; controle de horas-extras; controle de 

banco de horas. Pagamentos de salário: salário de horista, salário de 

mensalista, piso salarial, política salarial, comissões; outras formas de 

remuneração: adicional de insalubridade; adicional de periculosidade; 

salário-família; salário-maternidade; ajuda de custo; despesas de 

viagem; gratificações. férias individuais e coletivas, aviso e recibo de 

férias; décimo-terceiro salário. Descontos em folha de pagamento: 

INSS – Contribuição previdenciária; IRRF – Imposto de Renda Retido 

na Fonte; pensão alimentícia; benefícios: assistência médica; vale-

transporte; vale-refeição; vale-alimentação. Encargos Sociais; 

contribuições sociais; GPS – Guia da Previdência Social; GRF – Guia 

de Recolhimento do FGTS; Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência (SEFIP) e conectividade social; 

PIS/PASEP. Rescisão de Contrato de Trabalho: aviso-prévio: 

trabalhado; indenizado. verbas indenizadas: férias; décimo-terceiro 

salário. tipos de rescisão: dispensa sem justa causa; dispensa por 

justa causa; pedido de demissão; rescisão indireta; rescisão por 

falecimento; rescisão por aposentadoria compulsória. seguro-

desemprego; homologação; arquivamento da documentação; banco 

de horas na rescisão; Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – 

GRRF. Software de folha de pagamento. Módulos; Cadastros; 

Relatórios; Guias; Contratos de trabalho. Informe de Rendimento 

Anual:  Elaboração; Emissão; Prazo. eSocial: Integração com o 

Ministério do Trabalho; Integração com a Receita Federal; Integração 

com a Caixa Econômica Federal; Integração com a Previdência Social. 

 


