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ANEXO V  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 

 

 Campus Universitário de Cuiabá 

Área de Conhecimento 

 

Conteúdo Programático da Prova Escrita 

Administração 1.Do planejamento a gestão estratégica nas organizações. 2.Fundamentos da administração financeira. 3.Gestão ambiental e 
sustentabilidade. 4.Gestão da inovação. 5.Gestão e regionalidade. 

Agronomia/ Fitopatologia 

1. Importância e conceito de doenças de plantas.  2. Agentes causais das doenças de plantas. 3. Ciclo das relações patógeno x 
hospedeiro. 4. Ação do ambiente sobre as doenças de plantas. 5. Sintomatologia e diagnose de doenças de plantas. 6. Fisiologia do 
parasitismo: mecanismos de ataque dos patógenos. 7. Fisiologia do parasitismo: mecanismos de defesa das plantas. 8. Epidemiologia: 
conceitos e objetivos, patossistemas, curvas de progresso da doença, fitopatometria, tomada de decisão no manejo de doenças de 
plantas e avaliação de perdas e danos. 9. Métodos de controle de doenças de plantas: genético, cultural, físico e biológico. 10. Controle 
químico de doenças de plantas. 11. Manejo integrado de doenças de plantas. 12. Doenças da cultura do algodoeiro: importância; 
sintomatologia; diagnose; epidemiologia; manejo e controle. 13. Doenças da cultura do milho: importância; sintomatologia; diagnose; 
epidemiologia; manejo e controle. 14. Doenças da cultura da soja: importância; sintomatologia; diagnose; epidemiologia; manejo e 
controle. 

Estruturas e Construção 
Civil 

UNIDADE 1 – MECÂNICA GERAL: Corpos rígidos e sistemas equivalentes de forças. Momento de uma força em relação a um 
ponto. Teorema de Varignon. Momento de uma força em relação a um eixo dado. Momento de um binário. Redução de um sistema de 
forças a uma força e um binário. Equilíbrio dos corpos rígidos em duas e três dimensões. Centróides e baricentros de superfícies e 
curvas planas simples e compostas. Momentos de primeira ordem. Determinação de centróide por integração. Momento de inércia e 
produto de inércia de superfícies planas simples e compostas. Determinação do momento de inércia de uma superfície plana por 
integração. Raio de giração. Teorema dos eixos paralelos (teorema de Steiner). Eixos e momentos principais de inércia: Círculo de 



Mohr. 
UNIDADE 2 – RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: Conceito de tensão. Tensões normal, cisalhante e de esmagamento. Tensão para 
um plano de carregamento qualquer. Tensões admissíveis, tensões últimas e coeficiente de segurança. Conceito de deformação. 
Deformação específica e distorção angular. Diagrama tensão-deformação. Lei de Hooke. Módulo de elasticidade longitudinal e 
transversal. Deformações de barras sujeitas a carga axial. Problemas estaticamente indeterminados. Problemas envolvendo variação de 
temperatura. Coeficiente de Poisson. Estados múltiplos de carregamentos; generalização da lei de Hooke. Princípio de Saint-Venant. 
Concentração de tensões. Deformações plásticas, residuais e permanentes. Torção: Deformações, tensões e ângulo de torção. Torção 
em eixos de seção transversal: circular cheia ou vazada, retangular, parede fina fechada. Flexão pura. Flexão de barras constituídas por 
vários materiais. Flexão composta normal. Flexão composta oblíqua. Carregamento transversal em barras prismáticas: Determinação 
da tensão de cisalhamento em um plano horizontal. Determinação da tensão de cisalhamento em vigas de seções transversais usuais. 
Cisalhamento em uma seção longitudinal qualquer. Tensões de cisalhamento em barras delgadas. Centro de cisalhamento. Análise 
bidimensional e tridimensional das tensões e deformações no ponto: Estado plano de tensão e deformações. Tensões e deformações 
principais. Tensão e deformação cisalhante máxima. Círculos de Mohr para o estado bidimensional e tridimensional de tensões (lúnula 
de tensões). Critérios de ruptura para materiais dúcteis: Critério de Tresca e Critério de ruptura de von Mises. Critérios de ruptura para 
materiais frágeis: Critério de ruptura de Mohr-Coulomb e Critério de ruptura de Drucker-Prager. Deslocamentos em barras carregadas 
transversalmente: Equação da linha elástica. Noções de instabilidade de barras carregadas axialmente (flambagem): Estabilidade 
envolvendo sistemas ideais com barra rígida e mola. Fórmula de Euler para pilares com extremidades articuladas. Fórmula de Euler 
para outras condições de extremidade. Carga excêntrica, a fórmula da secante. Energia de deformação e teoremas de energia. 
UNIDADE 3 – ANÁLISE ESTÁTICA DE ESTRUTURAS: Treliças isostáticas simples e compostas: método dos nós e método das 
seções (método de Ritter). Estruturas com carregamento qualquer com ligações com pinos simples. Forças internas em elementos de 
estruturas: equacionamento e diagramas. Equações diferenciais que relacionam: carga, força cortante e momento fletor. Vigas 
isostáticas simples. Vigas Gerber. Vigas inclinadas. Linhas de influência em vigas isostáticas e hiperestáticas. Envoltória das linhas de 
influência. Sistemas construtivos para pontes. Métodos dos esforços. Método dos deslocamentos. Teoremas de energia e princípio dos 
trabalhos virtuais.  
UNIDADE 4 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Agregados: classificação; 
propriedades físicas, químicas, mecânicas e tecnológicas. Aglomerantes: classificação; propriedades físicas, químicas, mecânicas e 
tecnológicas. Cimentos: classificação; propriedades físicas, químicas, mecânicas e tecnológicas. Concreto: propriedades físicas, 
químicas, mecânicas; controle tecnológico. Aços para construção civil. Argamassas para assentamento da alvenaria e para 
revestimento. Madeira para construção civil. Produtos cerâmicos. Plásticos. 
UNIDADE 5 – ESTRUTURAS USUAIS DE CONCRETO ARMADO: Sistemas construtivos em concreto armado. O material de 
construção concreto armado. Propriedades do concreto simples. Propriedades dos aços para armadura de peças de concreto armado. 
Aderência aço-concreto.  Estado limite último de ruptura ou de alongamento plástico excessivo. Dimensionamento de seções 
retangulares: flexão normal simples, flexão normal composta e flexão composta oblíqua. Dimensionamento de seções T sujeitas à 



flexão normal simples. Pilares usuais de edifícios. Dimensionamento à força cortante. Detalhamento de vigas de edifícios. Torção em 
peças de concreto armado. Disposições construtivas das armaduras dos elementos estruturais dos edifícios usuais de concreto armado: 
vigas, pilares e lajes. 
UNIDADE 6 – ESTRUTURAS USUAIS DE AÇO E MADEIRA: Sistemas construtivos em madeira. Propriedades físicas e 
mecânicas das madeiras. Dimensionamento de peças estruturais de madeira no estado limite último: solicitações normais, solicitações 
tangenciais e estabilidade. Ligações em estruturas de madeira: ligações mecânicas e ligações com cola. Estados limites de utilização. 
Disposições construtivas e qualidade das estruturas de madeira. Sistemas construtivos em aço. Tipos e propriedades dos aços 
estruturais. Dimensionamento de elementos estruturais em aço sob: tração, compressão, flexão, cortante, flexo-tração, flexo-
compressão, e sob cargas localizadas. Ligações dos elementos estruturais em aço, com soldas e parafusos, centradas e excêntricas. 
Introdução as estruturas mistas aço-concreto. Projeto de estruturas simples. 
UNIDADE 7 – SISTEMAS, TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES: Estudos e serviços 
preliminares: topografia, sondagem, anteprojetos e projetos. Movimentação de terra, locação e obras de contenção. Fundações diretas e 
indiretas. Estruturas de concreto armado: formas, armaduras e concretagem. Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais. Cobertura 
das edificações: estruturas e telhados. Pisos e revestimentos de parede; forros. Pinturas, vidros e serviços finais da obra. Patologias da 
construção mais comuns. Controle de qualidade na construção de edifícios. Introdução à construção industrializada: inovação 
tecnológica na construção civil.  
UNIDADE 8 – PLANEJAMENTO DAS CONSTRUÇÕES, CANTEIROS DE OBRA E SEGURANÇA: Custos e orçamentos em 
construção civil. Custos indiretos. Formação do preço e BDI. Programação de obras: cronogramas. Controles de custos, prazos e 
recursos (mão de obra, materiais, equipamentos). Planejamento do canteiro de obras: elementos, organização e segurança. Acidentes 
de trabalho, riscos e condições inseguras, trabalhos em altura. Normas regulamentadoras. Condições e meio ambiente de trabalho. 
Saúde, bem-estar, ergonomia, motivação do trabalhador.   

Engenharia Elétrica 1. Análise de circuitos CC e CA  monofásicos, em regime permanente e transitórios. 2. Análise de circuitos trifásicos equilibrados e 
desequilibrados. 3. Modelagem de sistemas elétricos. 4. Conversão de energia. 

Arquitetura e Urbanismo/ 
Projeto de Arquitetura e 
Representação Gráfica 

1. A forma arquitetônica e sua expressão construtiva. 2. Repertório e processo de projeto. 3. Relação entre forma e função no projeto 
de arquitetura. 4. Metodologia de ensino de projeto de arquitetura. 5. Representação gráfica e processo projetual em arquitetura. 

Hidráulica e Recursos 
Hídricos 

1. Fundamentos da mecânica dos fluídos: Estática e Dinâmica. 2.Escoamento permanente e não permanente em condutos forçados. 3. 
Escoamento permanente e não permanente em condutos livres. 4. Bombas e instalações de bombeamento. 5. Hidráulica aplicada ao 
saneamento. 

Saneamento Básico 1. Processos e Operações Unitárias de ETA’s e ETE’s. 2. Tratamento de Águas para Abastecimento e Residuárias - Projeto e 
Operação. 3. Controle de Poluição das Águas. 4. Qualidade das Águas de Abastecimento e Residuárias. 5. Saneamento Básico. 



Comunicação 
Social/Realização em 
Cinema e Audiovisual 

1. Cinematografia em Cinema e Audiovisual. 2. Direção em Cinema e Audiovisual. 3. Organização de Produção em Cinema e 
Audiovisual. 4. Montagem e pós-produção em Cinema e Audiovisual. 5. Técnicas de produção e pós-produção sonora em Cinema e 
Audiovisual. 

Comunicação Social/ 
Teorias e Estética 

1. História do Cinema e Audiovisual. 2. Teoria do Cinema e Audiovisual. 3. Estética do Cinema e Audiovisual. 4. Crítica do Cinema e 
Audiovisual. 5. Teoria do Som no Cinema e Audiovisual. 

Comunicação Social/ 
Jornalismo 

 1. Desafios da Editoração Jornalística Digital. 2.Jornalismo, Editoração e Novos Modelos de Negócio. 3.A segmentação nas diferentes 
mídias e organizações: Tendências Editoriais e mercadológicas. 4.Televisão e Telejornalismo: Os dilemas da produção e edição. 5.O 
fotojornalismo e os novos recursos tecnológicos. 

Comunicação Social/ 
Publicidade e Propaganda 

 1.Estudos, análise e ações mercadológicas. 2.Conceitos de Publicidade e Propaganda. 3.Teorias e percepções da publicidade na 
sociedade contemporânea. 4.Comunicação visual e branding. 5.Mídia e estudos do consumidor. 

Educação Musical/Violão 

1.Políticas Públicas em Educação Musical escolar. 2. As competências do educador musical e do professor de violão. 3. A teoria 
espiral de Keith Swanwick e o violão. 4. A abordagem pedagógica de Murray Schafer e o violão. 5. Metodologias e abordagens em 
Educação Musical. 6. Possibilidades do ensino de violão no Estágio Supervisionado na Educação Básica. 7. Aspectos psicológicos, 
estéticos e sociológicos da educação musical. 8. A pesquisa na formação do educador musical. 9. A avaliação em Música. 10. O uso do 
violão na Educação Musical. 11. Educação Musical na perspectiva da inclusão. 

Ciências Criminais 
1. Escolas penais e história do pensamento criminológico. 2.  Princípios do Direito Penal e do Processo Penal. 3.  Teoria Geral do 
Crime. 4.  Teoria Geral da Pena. 5. Crimes contra a Vida. 

Educação 
Física/Metabolismo, 

exercício físico e nutrição 

1. Nutrição, hipertrofia e força muscular. 2.  Estresse oxidativo, resposta imune e remodelamento muscular no exercício físico. 3.  
Nutrição e Recursos ergogênicos no esporte. 4.  Nutrição aplicada à atividade física. 5.  Metabolismo energético nos esportes e no 
exercício aplicado às doenças. 



Recursos Florestais e 
Engenharia Florestal/ 

Tecnologia e Utilização de 
Produtos Florestais 

1. Qualidade da madeira para fins estruturais. 2. Processamento mecânico da madeira. 3. Esforços solicitantes em peças de madeira. 4. 
Dimensionamento de peças estruturais de madeira. 5. Equação da linha elástica em vigas de madeira e suas aplicações. 

Geologia Econômica 

1.Depósitos minerais no tempo e no espaço. 2.Processos formadores de depósitos minerais de origem ígnea. 3.Processos formadores 
de depósitos minerais de origem hidrotermal. 4.Processos formadores de depósitos minerais de origem metamórfica. 5.Processos 
formadores de depósitos minerais de origem sedimentar. 

Sedimentologia 

1.Unidades Estratigráficas e o código estratigráfico. 2.Classificação das bacias sedimentares. 3.Mapas estratigráficos: isópacas, 
insólitas, método dos três pontos e contorno estrutural. 4.Fácies, processos e ambientes sedimentares. 5.Evolução diagenética de 
rochas sedimentares. 6.Proveniência Sedimentar. 6.Descrição, classificação e gênese de estruturas sedimentares. 7.Ambientes 
deposicionais continentais. 8. Ambientes deposicionais transicionais e marinhos 

Geologia de Engenharia 

1.Investigações geológico-geotécnicas. 2.Ensaios geotécnicos de campo e laboratório, em solos e rochas. 3.Propriedades geotécnicas 
dos solos. 4.Mecânica de rochas (caracterização, classificações, descontinuidades). 5.Estabilidade de taludes. 6.Mapeamento 
Geotécnico. 7.Estudo e aplicação de materiais naturais e geossintéticos em obras de engenharia. 8.Geotecnia Ambiental (Processos da 
dinâmica externa, Riscos geológicos e Recuperação de áreas degradadas). 

Cirurgia Geral/ 
Anestesiologia 

1.Fisiologia e farmacologia dos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso. 2.Fisiologia e farmacologia da junção neuro-muscular. 
3.Anestesia inalatória. 4.Anestesia venosa total. 5.Anestesia para obstetrícia. 6.Anestesia para cirurgias do trato digestivo. 7.Anestesia 
pediátrica. 8.Anestesia para paciente idoso. 9.Anestesia para cirurgia torácica. 10.Anestesia para urologia. 11.Anestesia para oncologia. 
12.Anestesia para oftalmologia. 13.Anestesia para otorrinolaringologia. 14.Monitorização básica e avançada. 15.Avaliação pré-
anestésica.16.Reposição de fluidos perioperatórios. 17.Profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatórios. 18.Bloqueios de neuroeixo. 
19.Bloqueios de nervos periféricos 20. Hemostasia e transfusão de hemoderivados.21.Manuseio da via aérea difícil. 

Clínica Médica/ 
Medicina de Família e 

Comunidade 

1. O Sistema Único de Saúde. 2. Ética e bioética na Atenção Primária. 3. Estratégia da Saúde da Família. 4. Dengue e o Programa de 
Controle do Ministério da Saúde. 5. Tuberculose e o Programa de controle do Ministério da Saúde. 

Clínica Médica/ Medicina de 
Urgência e Emergência 

1.Ressuscitação cardiopulmonar. 2.Choque (séptico, hipovolêmico, cardiogênico). 3.Insuficiência respiratória aguda. 4.Acidente 
Vascular Encefálico Hemorrágico e Isquêmico. 5. Infarto Agudo do Miocárdio. 



Medicina/ 
Pediatria 

 
(Auxiliar) 

1. Alimentação da Criança. 2. Imunização da criança e do adolescente (Programa Nacional de Imunização/Ministério da Saúde). 
3.Fatores e parâmetros de crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência. 4.Anemias. 5. Meningite Bacteriana. 
6.Pneumonias na Infância. 7. Asma brônquica. 8. Infecção do trato urinário. 9. Doença reumática. 10. Violência sexual – Protocolo de 
atendimento. 11. Diarreia aguda e crônica. 12. Distúrbios nutricionais. 13. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. 14. Infecções 
neonatais de transmissão vertical. 15. Abordagem da icterícia no recém-nascido. 

 

Medicina/ 
Pediatria 

 
(Assistente) 

1. Alimentação da Criança. 2. Imunização da criança e do adolescente (Programa Nacional de Imunização/Ministério da Saúde). 
3.Fatores e parâmetros de crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência. 4.Anemias. 5. Meningite Bacteriana. 
6.Pneumonias na Infância. 7. Asma brônquica. 8. Infecção do trato urinário. 9. Doença reumática. 10. Violência sexual – Protocolo de 
atendimento. 11. Diarreia aguda e crônica. 12. Distúrbios nutricionais. 13. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. 14. Infecções 
neonatais de transmissão vertical. 15. Abordagem da icterícia no recém-nascido. 

Ginecologia e Obstetrícia 

1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de medicina. 2. Metodologias ativas de aprendizagem, baseada em 
problemas. 3. O Sistema Único de Saúde. 4. Ética e Bioética em Ginecologia e Obstetrícia. 5. Anatomia e fisiologia dos órgãos 
reprodutores femininos. 6. Semiologia em Ginecologia e Obstetrícia. 7. Planejamento familiar – Pré Natal, gravidez e puerperio 
normais. Diagnóstico da gravidez. 8. O parto normal e suas complicações. 9. Patologias do trato genital. 10. Fisiologia do ciclo 
menstrual. 11. Hipertensão na gestação. 12. Diabetes gestacional. 

Embriologia e Genética 
Humana 

Embriologia: 1- Concepção e Período Inicial Do Desenvolvimento: Gametogênese, Ciclo Sexual, Fecundação, Primeira  e Segunda 
Semana do Desenvolvimento. 2- Gastrulação e Estabelecimento da Forma Externa do Embrião. 3- Cavidades Corporais:  Cavidade 
Pericárdica e Desenvolvimento do Coração, -Cavidade Pleural e Desenvolvimento dos Pulmões,  Cavidade Pélvica e Região 
Retroperitonial (Desenvolvimento do Sistema Urogenital),  Cavidade Abdominal e Desenvolvimento do Tubo Gastrointestinal. 4- 
Formação do Sistema Nervoso. 5- Formação do Sistema Musculoesquelético e Articular: Cabeça  e Pescoço, Tronco, Membros. 
Genética: 1-O Genoma Humano (Estrutura e Função). 2- Mutações Gênicas e Agentes Mutagênicos. 3- Alterações Cromossômicas 
Numéricas e Estruturais. 4- Citogenética Clínica. 5- Distúrbios com Herança Monogênica. 6- Distúrbios com Herança Complexa 
(Multifatoriais). 7- Genética e Câncer. 8- Genética do Desenvolvimento. 9- Genética de Populações Humanas. 10- Fundamentos de 
Hereditariedade. 



Nutrição/Nutrição Clínica 

1. Avaliação nutricional em nos diferentes estágios da vida. 2. Triagem e avaliação nutricional de paciente. 3. Aspectos fisiopatológic
dietoterapia nas doenças do trato digestório e glândulas anexas. 4. Nutrição enteral e parenteral. 5. Nutrição no pré e pós-operatório,  
6. Aspectos fisiopatológicos e dietoterapia no paciente crítico. 7. Aspectos fisiopatológicos e dietoterapia nas doenças 
cardiovasculares. 8. Aspectos fisiopatológicos e dietoterapia na desnutrição infantil. 9. Aspectos fisiopatológicos e dietoterapia no 
diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. 10. Aspectos fisiopatológicos e dietoterapia na obesidade e síndrome metabólica. 11. Aspectos 
fisiopatológicos e dietoterapia nas doenças renais agudas e crônicas. 

Matemática 
1. Teorema do valor médio e teorema de Taylor. 2. Teorema fundamental do Cálculo. 3. Métodos qualitativos para solução de equações diferenciais 
ordinárias. 4. Diagonalização de operadores. 5. Teorema do núcleo e da imagem. 

Química/ Físico - Química 
1.  Leis da termodinâmica. 2. Equilíbrio químico/ Equilíbrio de fases. 3. Origens da mecânica quântica. 4. Teoria das colisões e teoria do estado 
transiente. 5. Fundamentos de difração de raio - x e Técnicas de microscopia.  

Química/ Inorgânica e Geral 

1. Estrutura Atômica e Tabela Periódica. 2. Teorias de ligação Química e Estrutura Molecular. 3. Propriedades dos Elementos dos Blocos s e p. 4. 
Ácidos e bases: teorias modernas. 5. Oxidação e Redução em Química Inorgânica. 6. Compostos de Coordenação. 7. Estabilidade e reatividade dos 
compostos de coordenação. 8. Métodos Espectroscópicos aplicados aos Sistemas Inorgânicos e aos compostos de coordenação. 9. Compostos 
Organometálicos. 10. Catálise. 

Química/  
Bioquímica 

1. Enzimas e Coenzimas: Conceitos Básicos, Cinètica, Catálise, Inibição enzimática e Regulação enzimática. 2. Química e 
Metabolismo de carboidratos: Estrutura de carboidratos, Via Glicolítica aeróbia e anaeróbica, Neoglicogênese, Glicogênese, 
Glicogenólise, Via das Pentoses Fosfato, Fotossíntese. 3. Química e metabolismo de lipídeos: Estrutura de lipídeos, Biossíntese e 
degradação de triacilgliceróis, Biossíntese e degradação de Ácidos Graxos, Biossíntese e degradação de corpos cetônicos, metabolismo 
do colesterol e lipoproteínas. 4) Química e Metabolismo de compostos nitrogenados: Estrutura de aminoácidos, peptídeos e proteínas, 
Estrutura dos nucleotídeos, DNA e RNA, Metabolismo de proteínas e aminoácidos, Metabolismo de nucleotídeos, Ciclo do nitrogênio. 
5. Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos e ciclo do Glioxilato. 6. Cadeia transportadora de eltétrons: Fosforilação oxidativa, Inibidores e 
desacopladores mitocondriais. 7. Hormônios: Conceito, Biossíntese, Ações biológicas e Mecanismos de ação hormonal. 8. Integração 
metabólica: Controle das vias metabólicas, Ciclo jejum-alimentação, Inter-relações metabólicas de tecidos em vários estados 
nutricionais e hormonais. 9. Tópicos em Biologia Molecular: Replicação, Transcrição, Tradução, Técnicas e Biotenologia dos Ácidos 
Nucléicos, Tópicos atuais em Biologia celular e Molecular.  

Teoria Sociológica 
1. O fenômeno burocrático na tradição sociológica clássica. 2. O individualismo metodológico na teoria sociológica. 3. O problema da 
ordem social na teoria sociológica. 4. A relação entre indivíduo e sociedade na teoria sociológica clássica e contemporânea. 5. O 
problema da Identidade Social na teoria sociológica. 6. Conflitos e relações de poder na sociologia. 7. Estado, mercado e sociedade em 



tempos de globalização. 8. Mudança social e ação coletiva. 

Filosofia 
1. Mente e Corpo. 2. Empirismo e Racionalismo. 3. Liberdade e Determinismo. 4. Ontologia e Metafísica. 5. Causalidade e indução. 

Psicologia do Trabalho e 
Organizacional 

1. Diagnóstico, políticas e programas de bem-estar, saúde do trabalho e QVT; 2. Cenários e inovações nas práticas de gestão de 
pessoas nas organizações: consultoria interna e externa; 3. Modelos de intervenção do psicólogo do trabalho nas instituições do 
terceiro setor, gestão pública e no contexto comunitário; 4. Desenvolvimento organizacional e comprometimento nas organizações de 
trabalho com ênfase nos grupos e nas equipes de trabalho; 5. Perspectiva de atuação em gestão de pessoas: potencialidades, desafios e 
limites éticos na atuação do psicólogo do trabalho e das organizações com foco na saúde do trabalhador. 

Psicologia/ 
Fundamentos e Medidas em 

Psicologia 

1. Especificidades do psicodiagnóstico ao longo do ciclo vital. 2. Avaliação Psicológica: bases epistemológicas, históricas e 
conceituais e campos de atuação (saúde mental, educacional, trabalho e jurídico). 3. Avaliação Psicológica: interfaces com a pesquisa 
e a ética.4. Psicometria: conceitos e modelos da psicometria moderna. 5. Construção, validade, precisão e padronização de testes, 
escalas e outras medidas psicológicas.  

Psicologia/ 
Intervenção Terapêutica 
(Abordagem Centrada na 

Pessoa) 

1. A Abordagem Centrada na Pessoa no contexto do surgimento da terceira força em Psicologia nos Estados Unidos, a Psicologia 
Humanista, seus fundamentos e fases. 2. Abordagem Centrada na Pessoa e a teoria da psicoterapia e da modificação na personalidade: 
atendimentos individuais, de família, em grupo e ludoterapia. 3. A Teoria da Personalidade e da dinâmica do comportamento, segundo 
Carl Rogers; 4. A Teoria das Relações Interpessoais de Carl Rogers e sua relação com o fazer psicológico em contextos comunitários; 
5. Abordagem Centrada na Pessoa em contextos de assistência social e políticas públicas. 

Planejamento e Avaliação 
Educacional 

1. Política Educacional: perspectivas históricas e atuais; políticas governamentais e os desafios para a escola básica; organismos 
internacionais. 2. Planejamento Educacional: políticas públicas; a compreensão dos espaços e tempos escolares; currículo e cotidiano 
escolar; o ato pedagógico e os processos do ensinar e aprender. 3. Avaliação: sistemas de ensino, planos e programas educacionais; 
influências sobre o trabalho docente; reconfiguração do currículo; processos de ensino aprendizagem, instrumentos e técnicas. 

Letras/Língua Brasileira de 
Sinais 

1.Classificadores nas Línguas de Sinais. 2.Ensino de Libras como Língua Materna e Segunda Língua. 3.Pronomes na Língua Brasileira 
de Sinais e suas Aplicações. 4.Sintaxe da Língua Brasileira de Sinais.5.Escritas de Língua de Sinais. 



Saúde Coletiva/ 
Ciências Humanas e Sociais 

em Saúde 

1.Correntes de pensamento social em saúde: clássicos e contemporâneos. 2.Determinação social das doenças e cuidado em saúde. 
3.Território, redes de atenção e promoção à saúde. 4.Educação e comunicação na saúde coletiva. 5.Abordagens da pesquisa qualitativa 
em saúde. 6.Desigualdade social e saúde. 7.Saúde, ambiente e sociedade. 8.Saúde do trabalhador. 

Saúde Coletiva/ 
Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde 

1. Políticas sociais e padrão de intervenção do Estado. 2. Reforma Sanitária e políticas de saúde no Brasil. 3. Modelos de gestão dos 
serviços de saúde. 4. Planejamento em saúde: correntes, conceitos e métodos. 5. Economia da saúde e o financiamento do SUS 
6. Modelos de atenção à saúde no Brasil: conceitos e paradigmas. 7. Teorias organizacionais e saúde. 8. Descentralização, 
regionalização e redes de atenção à saúde. 9. Gestão pública em saúde (orçamentária e financeira, estratégica, de processo, de pessoas, 
de terceiros). 10. Participação e controle social no SUS. 11. Avaliação em saúde. 

 

Campus Universitário do Araguaia 

Área de Conhecimento 

 
Conteúdo Programático da Prova Escrita 

 

Ciências Biológicas/ 
Zoologia 

1. História natural e sistemática filogenética. 2. Biogeografia e filogeografia de tetrápodes. 3. Amostragem e delineamento 
experimental de estudos com vertebrados. 4. Morfologia e anatomia comparada de vertebrados. 5. Fisiologia comparada de 
vertebrados. 

Educação Física/Dança, 
Ginástica, Recreação e Lazer 

e Estágio Supervisionado 

1. Abordagens teóricas e produção de conhecimento em Recreação e Lazer. 2. Evolução da dança no contexto histórico. 3. O processo 
de criação no contexto do ensino da dança na escola. 4. A produção de conhecimento em dança e sua relação com a Educação Física 
escolar. 5. O Estágio Supervisionado como produtor de conhecimento da Dança e da Ginástica na formação do Professor de Educação 
Física. 6. A produção de conhecimento em Ginástica e sua relação com a educação física escolar. 7. Recreação e Lazer na Educação 
Física Escolar. 8. Prática Docente na Educação Física: formação profissional e emancipação por meio do Estágio Supervisionado. 

Geografia/ 
Ensino de Geografia 

1. Geotecnologias no ensino da Geografia. 2. Estágio supervisionado na formação do professor de Geografia. 3. Categorias de analise 
geográfica na formação do professor de Geografia. 4. As práticas como componentes curriculares aplicados nas áreas de formação de 
Geografia. 5. O ensino de Geografia e a interdisciplinaridade. 



Geografia/ 
Geografia Física 

1. Origem, formação do universo e teorias cosmológicas.  2. Evolução do Planeta Terra e do sistema Solar. 3.  Elementos e 
características da atmosfera terrestre. 4. Astronomia e aplicações no ensino da Geografia.  5.  Movimentos Terrestres. 

Direito/Estágio 
Supervisionado: Prática 
Jurídica Penal, Direito 

Processual Penal, Direito 
Penal, Criminologia.  

1. Teoria Geral do Crime.  2. Teoria da Pena. 3. Recursos no Processo Penal. 4. Jurisdição e Competência. 5. Criminologia: conceito, 
objeto, histórico, principais escolas de pensamento. 

 

Direito/Estágio 
Supervisionado: Prática 

Jurídica em Direitos 
Difusos, Coletivos e 

Individuais Homogêneos. 
Direito Processual Civil. 

Direito Civil. Teoria Geral 
do Processo. 

1. Ações Coletivas e Tutela Provisória. 2. Direitos das Sucessões: legítima e testamentária. 3. Princípios Gerais do Processo. 4. Da 
defesa do réu. 5. Posse e Propriedade 

Direito/Estágio 
Supervisionado: Prática 

Jurídica Trabalhista. Direito 
Processual Civil. Mediação e 

Arbitragem. Direito 
Empresarial. 

1.Relação de Trabalho versus Relação de Emprego. 2.Ação Trabalhista e o novo CPC. 3. Mediação e Arbitragem à luz do Novo CPC. 
4. Da falência e recuperação de empresa. 5.Das sociedades empresariais 
 



Engenharia Civil/ 
Topografia, 

Desenho Técnico, 
Engenharia de Segurança, 

Transportes 

 
1. TOPOGRAFIA: Planimetria: medições de distâncias e ângulos, taqueometria, topometria. Azimutes e Rumos, magnéticos e 
verdadeiros. Altimetria: métodos de nivelamento, representação de relevo, sistematização de terrenos, locação de terrenos. 2. 
DESENHO TÉCNICO: Normativa e convenções básicas de desenho técnico e representação gráfica. Folha de Desenho: dimensões e 
dobramento. Tipos de linha. Caligrafia Técnica. Escalas. Cotas. Vistas e projeções ortogonais de objetos. Perspectiva e Desenho 
isométrico. 3. ENGENHARIA DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO: Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações 
Perigosas; Conceituação, causas e investigação de Acidentes do Trabalho; Medidas de proteção no Trabalho: Proteção Coletiva e 
Individual; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil; Programas de Prevenção em Segurança do Trabalho; 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; Legislação Específica e normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. 4. TRANSPORTES: Terminologias em Engenharia de Transportes. Modais de Transporte: tipos e 
classificações das estradas de rodagem, ferrovias, hidrovias e aerovias. Normas e projetos de rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias e 
aeroportos. Estudo da contagem de Tráfego. 

 

 

Campus Universitário de Rondonópolis  

Área de Conhecimento 
Conteúdo Programático da Prova Escrita 

Psicologia/      Processos 
Clínicos e Psicanálise 

1.Os conceitos de inconsciente, aparelho psíquico, pulsões, narcisismo e estrutura edipiana. 2. As estruturas clínicas: neurose, 
psicose e perversão; o diagnóstico em psicanálise. 3.  Conceitos fundamentais: associação livre, atenção flutuante, interpretação, 
repetição, transferência e resistência. 4.  Os registros: Real, Simbólico, Imaginário; objeto a; angústia; gozo. 5.  A ética e o sujeito da 
psicanálise; o ato analítico e o desejo do analista. 

Ciências Humanas  
1. Mundos do Trabalho: Perspectivas Contemporâneas. 2. Estado e Sociedade. 3. Cultura e Representação. 4. Interdisciplinaridade 
em Ciências Humanas. 5. Epistemologias: Crise dos Paradigmas. 

Letras – Língua Inglesa e 
Literaturas de Língua Inglesa 

1. Fonética e fonologia da língua inglesa. 2. Abordagem instrumental da leitura em língua inglesa. 3. Abordagem comunicativa 
baseada em tarefas (Task-based language teaching). 4. Gêneros textuais e ensino-aprendizagem de língua inglesa. 5. Letramento 
crítico e ensino-aprendizagem de língua inglesa. 6. O inglês médio e a importância do Geoffrey Chaucer. 7. Romantismo na 
literatura da língua inglesa. 8. Modernismo na literatura de língua inglesa. 9. Expressões contemporâneas na literatura de língua 
inglesa. 10. As questões de gênero na literatura de língua inglesa. 



Geomática  
1. Topografia: Levantamentos planialtimétricos e levantamentos geodésicos. 2. Projeções cartográficas e modelo digital de elevação. 
3. Sistemas de posicionamento por satélite e fotogrametria. 4. Processamento Digital de Imagens e Geoprocessamento. 5. Mapas 
temáticos e índices de vegetação. 

Engenharia Mecânica 
/Engenharia Térmica 

 
1. Conceitos de Termodinâmica. 2. Conceitos de Transferência de Calor. 3. Psicometria. 4. Métodos de Refrigeração. 5. Ciclo de Compressão de 
Vapor. 6. Carga Térmica de Refrigeração. 7. Fluidos Refrigerantes. 8. Fundamentos de Conforto Térmico. Sistemas de Condicionamento de Ar. 

Engenharia Mecânica/ 
Fundamentos Gerais de Projetos das 

Máquinas 

1. Desenho técnico mecânico. 2 Metodologia de Projetos Mecânicos.3. Dimensionamento de eixos. 4. Mancais de rolamento e escorregamento. 5. 
Fadiga em materiais metálicos. 6. Seleção de materiais em projetos mecânicos. 7. Dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos. 8. 
Concentração de tensões e fator de segurança. 9. Graus de liberdade em cadeias cinemáticas. 10. Sistemas de Múltiplos Graus de Liberdade:  
Equações de Lagrange. 

Medicina / Psiquiatria, 
Neurologia, Neurocirurgia, 

Habilidades Clínicas,  
Semiologia e Prática Médica 

 
 
 
1. Depressão. 2. Transtornos de ansiedade. 3. Demência. 4. Parkinson. 5. Acidente Vascular Encefálico. 

Medicina / Saúde da 
Mulher,,Ginecologia  e 

Obstetrícia , Semiologia , 
Habilidades Clínicas , Ensino 

Tutorial 

1. Abortamento. 2.Doença Trofoblástica Gestacional. 3. Prematuridade. 4. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 5. Câncer de Mama, Colo 
Uterino e de Ovário. 

Medicina / Medicina de 
Família e Comunidade, 
Semiologia, Habilidades 

Medicas 

1. Sistema Único de Saúde: Histórico, Princípios e Legislação Estruturante. 2. Puericultura na Estratégia de Saúde da Família: 
Crescimento, Desenvolvimento, Calendário Nacional de Imunização. 3. Desafios e Possibilidades para o Trabalho com Adolescentes 
na Estratégia de Saúde da Família. 4. Atenção Integral à Saúde da Mulher. 5. Atenção Integral à Saúde do Adulto e Idoso: 
Enfrentamento as Condições Crônicas e Agudas.  

Medicina / Cirurgia Geral, 
Habilidades Clínicas, 

Semiologia e Prática Médica, 
Ensino Tutorial 

 

1. Trauma. 2. Abdômen Agudo. 3. Pré-Operatório. 4. Doenças Biliares. 5. Neoplasia Trato Gastro-Intestinal. 



Medicina / Clínica Médica, 
Habilidades Clínicas, 

Semiologia e Prática Médica, 
Ensino Tutorial 

 
1. Hipertensão Arterial Sistêmica. 2  Insuficiência Cardíaca. 3. Insuficiência Renal Aguda e Crônica. 4. Diabetes Mellitus. 5. 
Síndromes Coronarianas Agudas. 

Ciências Biológicas  

1. Fecundação, fases do desenvolvimento do embrião, relação entre os tipos de ovos e padrões de clivagem. 2. Gastrulação 
comparativa entre os cordados: origem e desenvolvimento do mesodermo, ectodermo e endodermo. 3. Anexos embrionários. 4. 
Neurulação. 5. Organogênese. 6. Anatomia geral e especial do aparelho locomotor. 7. Anatomia geral e comparada do aparelho 
digestório. 8. Anatomia geral e comparada do aparelho reprodutor. 9. Anatomia geral e especial do sistema neuro-sensorial e 
endócrino. 10. Fundamentos de regulação homeostática, nutrição, digestão, metabolismo, osmorregulação e excreção, ventilação e 
circulação, músculo e movimento, regulação neuroendócrina, reprodução, coordenação e interação dos organismos animais. 11. 
Tecidos epiteliais, conjuntivos, cartilaginosos, ósseos, musculares e nervosos. 12. Sistemas linfático, digestivo, respiratório, 
endócrino e urinário.  

Ciências Biológicas/ 
Biologia Geral  

1. Dinâmica da biodiversidade e suas implicações na gestão de área protegidas. 2 - Efeitos dos usos e ocupação do solo sobre a 
biodiversidade. 3 - Conceitos-chave para elaboração do Sistema de Gestão Ambiental. 4 - Indicadores do desenvolvimento 
sustentável. 5.  Planejamento de arborização urbana. 6.  Unidades de Conservação em áreas urbanas.  7 - Paisagismo: princípios 
básicos. 8. Os fosseis como marcadores do tempo geológico da terra. 

Ciência da Computação/ 
Engenharia de Software e 

Banco de Dados 

Banco de Dados: Modelos de Dados. Modelagem e Projeto de Banco de Dados. Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados 
(SGBD). Linguagem SQL. Engenharia de Software: Princípios da Engenharia de Software. Especificação de requisitos. Projeto de 
Software. Verificação, Teste e Validação. Manutenção de Software. Reusabilidade. Qualidade de software. UML. Processos de 
Desenvolvimento de Software. Gerência de Projetos. Padrões de Projeto. 

 

Lotação: Campus Universitário de Várzea Grande  

Área de Conhecimento  



Conteúdo Programático da Prova Escrita 

Engenharia de Minas 

 

1.Legislação e Economia Mineral:Constituição. Administração Pública. Noções de contrato. Empresas. Direito Comercial. Direito do trabalho. 
Propriedade Industrial. Legislação pertinente à área de conhecimento de engenharia de minas. Política e Legislação Mineral. Macro Aspectos da 
Economia Mineral. Avaliação de Empreendimentos Minerais. Minérios. Análise de Risco. Aplicações práticas.2. Mecânica de Rochas: 
Propriedades e índices físicos das rochas e descontinuidades; classificação geomecânica dos maciços rochosos e suas aplicações em engenharia; 
Estado de tensões nos maciços rochosos: fatores condicionantes, estimação e técnicas de medição; Comportamento tensão-deformação-tempo de 
rochas e maciços rochosos, critérios de ruptura para rochas e maciços rochosos, deformabilidade e ensaios de campo; Comportamento mecânico 
das descontinuidades: critérios de ruptura e deformabilidade de descontinuidades; Fluxo em maciços rochosos: princípios gerais, determinação da 
permeabilidade das rochas e piezômetros.3. Geoestatística:Métodos clássicos de estimação de reservas minerais. Estatísticas e probabilidades. 
Teoria das variáveis regionalizadas. Variância de dispersão e de estimação. Variogramas e análise estrutural. Funções auxiliares. Krigagem. 
Variância de estimação global. Teoria transitiva. Reservas “in situ” versus reservas recuperáveis. Noções de geoestatística não linear, não 
estacionária e de simulação de jazidas.4.Caracterização de Minérios:Fundamentos de amostragem em laboratório. Fundamentos da liberação 
mineral-minério. Preparação e fracionamento de amostras. Análise granulométrica: técnicas e interpretação. Técnicas de cominuição e 
concentração mineral. Caracterização de matérias primas via Microscopia, DRX, espectrometria por fluorescência de RX, espectrometria de 
absorção atômica e análises térmicas. Outras técnicas de caracterização. 

Engenharia Civil 
1.Adensamento de solos, empuxo de terra e estabilidade de taludes. 2.Compactação de solos, investigação geotécnica: ensaios de 
campo e laboratório. 3.Contaminação de solos, recuperação de áreas degradadas e monitoramento ambiental de obras de engenharia. 
4.Projeto e execução de rodovias e vias urbanas: infraestrutura e pavimentação. 5.Projeto e execução de terraplenagem. 

Engenharia De Transportes   

1. Elementos da engenharia de tráfego. Variáveis básicas do tráfego e sua relação. Diagrama fundamental. Medições de tráfego. 2. 
Projeto de rodovias, ferrovias e vias urbanas. 3. Legislação de trânsito e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 4. Modelagem e 
simulação de tráfego; Calibração e validação. 5. Controle de tráfego urbano; Controle de tráfego rodoviário; Avaliação de 
desempenho de sistemas de tráfego. , Pólos geradores de tráfego. 

Sistemas de Computação/ 
Hardware, Arquitetura de 
Sistema de Computação 

1. Circuitos Digitais: sequenciais e combinacionais. 2. Microcontroladores: arquiteturas, programação e aplicações. 3. Dispositivos 
Lógicos Programáveis (FPGA). 4. Linguagens de Descrição de Hardware (HDL / VHDL). 5. Hierarquia de memória. 6. Entrada e 
Saída. 7. Arquitetura do Conjunto de Instruções. 8. Paralelismo em nível de instrução. 9. Barramentos. 10. Multiprocessadores e 
paralelismo em nível de thread. 



Engenharia Elétrica/Circuitos 
Eletrônicos 

1. Sinais e sistemas: Análise do domínio do tempo de sistema em tempo contínuo e discreto. 2. Análise de sistemas em tempo 
contínuo usando a transformada de Laplace. 3. Análise de sistemas em tempo discreto usando a transformada Z. 4. Equações 
Diferenciais de Primeira Ordem. 5. Equações Diferenciais de Ordem Elevada. 6. Análise de circuitos elétricos: Componentes 
elétricos passivos e associação de componentes (R, L e C). 7. Métodos de análise de circuitos lineares de corrente contínua (CC) e 
corrente alternada (CA). 8. Eletrônica Analógica: Componentes eletrônicos a semicondutores. 9. Circuitos eletrônicos a 
semicondutores. 10. Diodos e a junção PN. 11. Transistores bipolares de junção. 12. Modelo e polarização de transistores; 
13. Arquitetura de microprocessadores e microcontroladores: registradores, barramentos, memória, interface de entrada/saída, 
conversores A/D e D/A. 

 

Campus Universitário de Sinop  

 

Área de Conhecimento Conteúdo Programático da Prova Escrita 

Assistência de Enfermagem 
Hospitalar/ 

Estágio Supervisionado 

 1.A Sistematização da Assistência de Enfermagem como instrumento da administração do serviço de enfermagem e avaliação dos 
cuidados de enfermagem como ferramenta administrativa. 2.Ética e Gerenciamento de Enfermagem no Âmbito Hospitalar. 
3.Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Distúrbios Respiratórios Comuns. 4.Assistência de enfermagem ao paciente 
crítico com distúrbios cardiovasculares em unidade hospitalar. 5. Assistência de enfermagem ao paciente com distúrbios urinários e 
renais em unidade clínica hospitalar. 

Ciências Exatas e da 
Terra/Química 

1.Termodinâmica. 2.Eletroquímica. 3.Titulometria 4.Ligações químicas. 5.Gravimetria. 6.Cinética química. 7.Espectroscopia 
molecular. 8.Cromatografia Líquida de alta eficiência. 
 

Toxicologia Animal/ 
Farmacologia e Terapêutica 

Animal  
 
 
 

1.Aspectos epidemiológicos, clínicos e anatomopatológicos de enfermidades causadas por plantas que promovem perturbações 
nervosas em animais de produção. 2.Aspectos epidemiológicos, clínicos e anatomopatológicos de enfermidades causadas por 
plantas que promovem morte súbita em animais de produção. 3.Aspectos clínicos, anatomopatológicos das intoxicações em 
animais de companhia. 4.Fisiopatogenia e farmacologia da dor em animais de companhia. 5.Aspectos clínicos e toxicológicos de 
acidentes e intoxicações por zootoxinas. 6.Principais plantas do Centro-Oeste que causam intoxicação em animais de produção. 
7.Procedimentos terapêuticos emergenciais na abordagem de animais intoxicados. 8.Achados anatomopatológicos das intoxicações 
em animais domésticos. 9.Toxicocinética e toxicodinâmica dos principais agentes intoxicantes dos animais domésticos. 



Medicina/ Cirurgia Geral 
1. Legislação estruturante do SUS. 2. Cuidados Pré e Pós-Operatórios. 3. Infecções e Antibioticoterapia em Cirurgia. 4. 
Abordagem a dor abdominal e abdômen agudo. 5. Atendimento do paciente politraumatizado. 6. Obesidade Mórbida. 7. 
Complicações da Ferida Cirúrgica. 8. Nutrição Enteral e Nutrição Parenteral em Pacientes Cirúrgicos. 

Medicina/ Clínica Médica 
1. Legislação estruturante do SUS. 2. Hipertensão e Insuficiência Cardíaca. 3. Diabetes tipo I e II e síndromes metabólicas. 4. 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e tabagismo. 5. Dispepsia e Doença do refluxo gastroesofágico. 6. Infecção urinária. 7. 
Anemias. 8. Hepatites virais agudas e crônicas. 9. HIV e SIDA. 10. Artrites soropositivas e soronegativas. 

Medicina/ Medicina de 
Família e Comunidade 

1.Legislação estruturante do SUS. 2. Princípios da Medicina de Família e Comunidade. 3.Atendimento a Hipertensão e a Diabetes 
na Atenção Primária à Saúde. 4.Assistência ao pré-natal. 5.Imunização e vacinação. 6.Doenças respiratórias e gastrointestinais 
prevalentes na infância 6.Rastreamento de adultos para tratamento preventivo. 7. Lombalgia aguda e crônica. 8.Depressão. 
9.Tabagismo 

Engenharia Civil: Estruturas e 
Geotécnica 

1.Resistência dos Materiais (mecânica dos sólidos deformáveis e indeformáveis). 2.Análise Estrutural (isostática e hiperestática). 3. 
Estruturas de concreto. 4.Estruturas de madeira e metálicas. 5.Fundações e geotecnia. 

 

 


