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ANEXO III 
RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

 

Área do 
conhecimento 

Pontos para a prova de desempenho didático 

Administração 

1. O processo gerencial e sua importância na gestão organizacional. 

2. A escola da qualidade: as eras da qualidade e suas principais contribuições. 

3. Tipos de inovação e o processo criativo. 

4. Segmentação de mercado: tipos e estratégias. 

5. Empreendedorismo: gestão da inovação. 

6. Gestão financeira: precificação de produtos e serviços. 

7. Clima e cultura organizacional: o seu papel no planejamento estratégico. 

8. A vantagem competitiva como estratégia de diferenciação. 

9. Viabilidade financeira do negócio: principais indicadores. 

10. Planejamento estratégico: a importância da análise de ambientes. 

Desenho Técnico 

1. Estudo e representação gráfica de objetos baseado no sistema de projeção cilíndrico ortogonal. 

2. O croqui como técnica de representação gráfica. 

3. Escalas e suas aplicações no desenho técnico. 

4. Representações gráficas em arquitetura - Correlação das peças: planta baixa, cortes e fachadas, com os planos de 
projeção. 

5. Representações gráficas em projeto elétrico residencial – planta baixa e simbologias. 

6. Representações gráficas de peças mecânicas – vistas técnicas. 

7. O uso das tecnologias de representações gráficas no desenho técnico. 

8. Desenho tridimensional – Perspectivas e suas aplicações. 

9.  Concordância/tangencia aplicada ao desenho técnico. 

10. Projeção bi e tridimensional de fluxograma aplicada em projeto de tubulação – Estudo e representação gráfica de 
objeto baseado no sistema de projeção cilíndrico ortogonal. 

Eletrônica 

1. Análise de Circuitos Elétricos de CC e CA, Monofásicos e Trifásicos, Simétricos e Assimétricos. 

2. Eletrônica Analógica: Semicondutores, diodo de junção PN, diodo zener, transistor de junção bipolar TBJ, amplificadores 

operacionais. 

3. Circuitos retificadores monofásicos e trifásicos. 

4. Sistemas de Numeração, Portas lógicas, Circuitos combinacionais, álgebra booleana, mapas de Karnaugh. 

5. Circuitos Aritméticos, Circuitos sequenciais, multiplex e demultipex. 

6. Dispositivos de memória e conversão A/D E D/A, microcontroladores e microprocessadores. 

7. Eletrônica de potência: Modulação por largura de pulso PWM, Fontes chaveadas: Circuito Buck, Boost, Buck-boost. 

8. Automação Elétrica Industrial: Controladores Programáveis, programação Ladder; Sistemas de controle (malha aberta e 

malha fechada). 

9. Sensores e Atuadores Industriais, Sensores de Segurança, Relés de Segurança - em conformidade com a NR 12. 

10. Inversores de frequência, Partida e Controle de Velocidade de Motores CA. 



Filosofia 

1. Sócrates e a Educação.  

2. A relação entre metafísica e política em Platão 

3. Filosofia helenística: filosofia como “terapia da alma”. 

4. O problema do mal em Santo Agostinho. 

5. O Racionalismo cartesiano. 

6. Rousseau, a educação e o pensamento moderno 

7. Kant e o Esclarecimento 

8. O conceito de ideologia em Karl Marx. 

9. Existencialismo e liberdade em Sartre 

10. Achille Mbembe e a Necropolítica 

Física 

1. Cinemática. 

2. Leis de Newton. 

3. Leis da Termodinâmica. 

4. Hidrostática e Hidrodinâmica. 

5. Oscilações e ondas. 

6. Ótica. 

7. Gravitação. 

8. Circuitos de corrente contínuas. 

9. Equações de Maxwell. 

10. Física Moderna. 

Geografia 

1. Formação, estrutura e dinâmica da população brasileira. 

2. Biomas e formações vegetais brasileiros. 

3. O espaço urbano do mundo contemporâneo. 

4. Globalização: a economia e o consumo. 

5. A revolução informacional no espaço geográfico. 

6. Tecnologias modernas aplicadas a Cartografia. 

7. A geopolítica dos recursos energéticos no território nacional. 

8. A agricultura brasileira na contemporaneidade. 

9. Impactos ambientais urbanos. 

10. Industrialização brasileira: caracterização, reestruturação produtiva, novas tecnologias e dinâmica espacial da indústria. 

Informática 

1. Lógica de programação e algoritmos. 

2. Análise e desenvolvimento de sistemas. 

3. Banco de dados. 

4. Sistemas Operacionais. 

5. Redes de computadores. 

6. Arquitetura de computadores: montagem, manutenção de computadores e equipamentos de rede. 

7. Sistemas de informação. 

8. Programação orientada a objetos. 

9. Engenharia de software. 

10. Informática básica: hardware, software, internet. 

Língua 
Portuguesa/Língua 

Estrangeira 
Moderna: 

1. Literatura negro-brasileira: crítica, história e expressões contemporâneas. 

2. Mecanismos de coerência e coesão textuais. 

3. Literatura indígena brasileira. 



Espanhol 4. Gêneros e tipologias textuais frente às novas demandas sociais. 

5. Língua Portuguesa e o uso de novas tecnologias contemporâneas. 

6.  La enseñanza de español para fines específicos. 

7. El papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza de español como lengua extranjera. 

8. Lectura y comprensión de textos en lengua española. 

9. Las competencias y las habilidades escritas/orales en la enseñanza de español a brasileños. 

10. La pluralidad lingüístico-cultural en la enseñanza de español. 

Língua Estrangeira 
Moderna: Inglês 

1. A competência comunicativa e o ensino de língua inglesa. 

2. Aspectos culturais no ensino e aprendizagem de inglês. 

3. Abordagens metodológicas para o ensino de inglês como língua estrangeira (EFL). 

4. Estratégias de ensino/aprendizagem de idioms, collocations e phrasal verbs. 

5. O uso de ferramentas tecnológicas como facilitadores do ensino de língua inglesa. 

6. A aula de língua estrangeira com enfoque nas quatro habilidades (fala, escrita, compreensão auditiva e leitura). 

7. O ensino de inglês na perspectiva da linguística aplicada. 

8. O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e ensino/aprendizagem da língua inglesa. 

9. Estratégias de ensino/aprendizagem de vocabulário em língua inglesa. 

10. World Englishes e culturas de língua inglesa. 

Mecânica 

1. Elementos de máquinas. 

2. Manutenção mecânica. 

3. Máquinas térmica. 

4. Resistência dos materiais. 

5. Refrigeração. 

6. Metrologia. 

7. Hidráulica e pneumática. 

8. Corrosão. 

9. Processos de fabricação. 

10. Mecânica dos fluidos. 

Química 

1. Tabela Periódica. 

2. Ligações Químicas. 

3. Funções Inorgânicas. 

4.  Gases. 

5. Soluções. 

6. Termoquímica. 

7. Cinética Química. 

8. Equilíbrio Químico. 

9. Química Orgânica. 

10. Isomeria. 

Sociologia 

1. A sociologia de Émile Durkheim: método, objeto e a sua contemporaneidade. 

2. A sociologia de Karl Marx: método, objeto e a sua contemporaneidade. 

3. A sociologia de Marx Weber: método, objeto e a sua contemporaneidade.  

4. A organização do trabalho na era taylorista/fordista e seus impasses no Brasil. 

5. As transformações econômicas do capitalismo no final do século XX e seus impactos no Brasil. 

6. Movimentos sociais perspectivas clássica e contemporânea.  



7. Sociologia da educação a influência dos clássicos, os desdobramentos e as influências no Brasil contemporâneo. 

8. Globalização, neoliberalismo e o papel do estado. 

9. A antropologia cultural de Franz Boas e a crítica à eugenia e ao conceito de raça. 

10. Os clássicos do pensamento social brasileiro e o debate a formação do Brasil. 

 
 

 


