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1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente Manual tem por objetivo divulgar as normas complementares ao Edital de Abertura para 

o Processo Seletivo/2016 dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Forma 

Subsequente do IFBA. Por esta razão, é recomendada ao candidato uma leitura criteriosa, pois sua 

inscrição caracterizará a concordância e plena aceitação de tudo o que aqui é estabelecido.  

 

2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO IFBA  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA foi criado pela Lei de nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008 e tem por finalidade ofertar educação profissional e tecnológica, em 

todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional. Tem por objetivo:  

- ministrar cursos de educação profissional técnica de nível médio, formação inicial e continuada de 

trabalhadores;  

- ministrar cursos de educação superior em tecnologia, licenciatura, bacharelado e engenharia;  

- ministrar cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento e especialização, mestrado e doutorado;  

- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade;  

- desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional 

e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na 

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB no 9.394/96) e o Decreto nº 5.154/04 

estabelecem um paradigma para a educação profissional, sendo definida como complementar à 

educação básica, portanto articulada a ela, tendo como objetivos não só a formação de técnicos de 

nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização para trabalhadores com 

qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis Médio e 

Superior.  

Os pressupostos da nova legislação para a educação profissional ensejam uma nova dinâmica 

organizacional didático-pedagógica e possibilidades de mudanças significativas para a educação 

profissional técnica de nível médio, destinada a proporcionar habilitação profissional a alunos egressos 

do ensino fundamental técnica de nível médio.  
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3. CURSOS  

 

3.1 Objetivos dos Cursos  

 .Aquisição das competências e habilidades previstas nos currículos;  

 Aprofundamento dos conhecimentos, possibilitando o aperfeiçoamento profissional;  

 Preparação básica para o trabalho e para a cidadania; 

 Desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

 Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos;  

 

3.2 Descrição dos Cursos 

 

3.2.1 CAMPUS BARREIRAS  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. O 

profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde,  

higiene e segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de 

qualidade; adotar normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento 

de projetos, em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; 

utilizar ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de 

programas de manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação 

custo-benefício); avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de 

programação e orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Enfermagem na Forma Subsequente  

O Curso Técnico de Enfermagem possui uma carga horária de 1.200 horas distribuídas em quatro 

módulos mais 600h de estágio supervisionado e tem por objetivo qualificar auxiliares e habilitar 

técnicos com competências cognitivas, psicomotoras e afetivas para executar ações de enfermagem 

fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos e políticos, disponibilizando para a 
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sociedade um profissional apto ao exercício de suas funções e consciente de suas responsabilidades. 

O técnico atuará sob a supervisão do enfermeiro, desenvolvendo ações de prevenção, recuperação e 

reabilitação referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas. Os Profissionais 

deverão apresentar bom relacionamento interpessoal senso de observação acurado, capacidade de 

auto-gestão, abstração e raciocínio lógico. Estes profissionais desenvolverão suas atividades em 

instituição de saúde (hospitais, clínicas, postos e centros de saúde, maternidades, entre outros) bem 

como em creches, associações, empresas escolas e nas comunidades.  

 

3.2.2 BRUMADO  

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total, será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

Curso Técnico em Edificações na Forma Subsequente  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma, ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  

 

O Curso Técnico de Nível Médio em Mineração - Modalidade Subseqüente  

Apresenta como Objetivo Geral: Formar Profissionais Técnicos de Nível Médio em Mineração (Eixo 

Tecnológico: Recursos Naturais), com o domínio e aplicação dos conhecimentos adquiridos, 

habilidades e atitudes desenvolvidas com a compreensão dos processos de extração, de 

transformação e de beneficiamento de bens minerais, comprometidos com a preservação do meio 

ambiente, com perfil pautado no saber-fazer e no saber-ser, assegurando a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania. Objetivos Específicos: Fornecer aos discentes o 

conhecimento teórico e prático das diversas atividades do setor de mineração, preparando 

profissionais voltados para as necessidades do mercado, capacitados para enfrentar as novas 

relações de gestão do trabalho e novas tecnologias; Oferecer conhecimentos em Educação 

Ambiental e legislação, tornando-os capazes de incluir estas atividades em Planos de  
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Recuperação de Pedreiras - PRP, e em recuperação de áreas degradadas, com o uso dos vários métodos 

de tecnologia ambiental; habilitar profissionais capazes de executarem atividades que exigem 

aplicação de conhecimentos específicos na pesquisa, lavra e extração de minérios, desenvolvendo 

técnicas que contribuam para transformação e conservação, de maneira responsável, do meio 

ambiente natural a que pertence. 

 

3.2.3 CAMPUS CAMAÇARI  

Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total, será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

3.2.4 CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total, será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  
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Curso Técnico em Edificações na Forma Subsequente  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma, ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  

 

3.2.5 CAMPUS EUNÁPOLIS  

Curso Técnico em Enfermagem na Forma Subsequente  

O Curso Técnico de Enfermagem possui uma carga horária de 1.200 horas distribuídas em quatro 

módulos mais 600h de estágio supervisionado e tem por objetivo qualificar auxiliares e habilitar 

técnicos com competências cognitivas, psicomotoras e afetivas para executar ações de enfermagem 

fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos e políticos, disponibilizando para a 

sociedade um profissional apto ao exercício de suas funções e conscientes de suas responsabilidades. 

O técnico atuará sob a supervisão do enfermeiro, desenvolvendo ações de prevenção, recuperação e 

reabilitação referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas. Os profissionais 

deverão apresentar bom relacionamento interpessoal senso de observação acurado, capacidade de 

autogestão, abstração e raciocínio lógico. Estes profissionais desenvolverão suas atividades em 

instituição de saúde (hospitais, clínicas, postos e centros de saúde, maternidades, entre outros) bem 

como em creches, associações, empresas escolas e nas comunidades.  

 

Curso Técnico em Meio Ambiente na Forma Subsequente  

O Curso Técnico em Tecnologia Ambiental foi criado no IFBAHIA, Campus de Vitória da Conquista, 

no segundo semestre de 1999, implantado a partir do primeiro semestre de 2000, numa estrutura 

modular, com duração de dois anos. Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação (MEC), 

através dos novos parâmetros curriculares para a educação profissional, passou a ser designado 

Técnico em Meio Ambiente, cuja filosofia é preparar profissionais e, sobretudo pessoas para 

enfrentarem os problemas de ordem ambiental causados pela ação do homem em áreas urbanas, 

rurais e de exploração mineral, aviltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. Os profissionais a serem formados nesse curso estarão habilitados a trabalhar com 

questões de: Gestão da qualidade ambiental em indústrias e agroindústrias; Qualidade ambiental em 

áreas urbanas; Gestão de resíduos sólidos e gasosos (lixo); Gestão de afluentes domésticos e 

industriais (esgotos); Saneamento ambiental de feiras, matadouros, cemitérios, etc. Estudo de 

impactos ambientais em áreas urbanas; Gestão ambiental em áreas agrícolas; Estudo de impactos 

ambientais decorrentes do uso de agroquímicos; Estudos de impactos ambientais em projetos de 

irrigação e drenagem e obras hidráulicas; Estudo de impacto ambientais em áreas de exploração 

mineral, dentre outras.  
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Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Forma Subsequente  

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no 

trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, 

social e profissional. O Técnico em Segurança do Trabalho deverá apresentar um conjunto de 

competências e habilidades que o permitirão desempenhar suas atividades na área de Segurança do 

Trabalho. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do 

trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de 

higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho; identificação e avaliação de 

rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.  

 

3.2.6 CAMPUS FEIRA DE SANTANA  

Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total, será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

3.2.7 CAMPUS ILHÉUS  

Curso Técnico em Edificações na Forma Subsequente  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 

obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  
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Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo. 

 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Forma Subsequente  

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no 

trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, 

social e profissional. O Técnico em Segurança do Trabalho deverá apresentar um conjunto de 

competências e habilidades que o permitirão desempenhar suas atividades na área de Segurança do 

Trabalho. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do 

trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de 

higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho; identificação e avaliação de 

rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.  

 

3.2.8 CAMPUS JACOBINA  

Curso Técnico em Meio Ambiente na Forma Subsequente  

O Curso Técnico em Tecnologia Ambiental foi criado no IFBAHIA, Campus de Vitória da Conquista, 

no segundo semestre de 1999, implantado a partir do primeiro semestre de 2000, numa estrutura 

modular, com duração de dois anos. Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação (MEC), 

através dos novos parâmetros curriculares para a educação profissional, passou a ser designado 

Técnico em Meio Ambiente, cuja filosofia é preparar profissionais e, sobretudo pessoas para 

enfrentarem os problemas de ordem ambiental causados pela ação do homem em áreas urbanas, 

rurais e de exploração mineral, aviltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. Os profissionais a serem formados nesse curso estarão habilitados a trabalhar com 

questões de: Gestão da qualidade ambiental em indústrias e agroindústrias; Qualidade ambiental em 

áreas urbanas; Gestão de resíduos sólidos e gasosos (lixo); Gestão de afluentes domésticos e 

industriais (esgotos); Saneamento ambiental de feiras, matadouros, cemitérios, etc. Estudo de 



10 

 

impactos ambientais em áreas urbanas; Gestão ambiental em áreas agrícolas; Estudo de impactos 

ambientais decorrentes do uso de agroquímicos; Estudos de impactos ambientais em projetos de 

irrigação e drenagem e obras hidráulicas; Estudo de impacto ambientais em áreas de exploração 

mineral, dentre outras.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente 

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. O 

profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde,  

higiene e segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de 

qualidade; adotar normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento 

de projetos, em processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; 

utilizar ferramentas assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de 

programas de manutenção; elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação 

custo-benefício); avaliar as características e propriedades dos materiais; realizar atividades de 

programação e orientação na execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Mineração na Forma Subsequente 

Apresenta como Objetivo Geral: Formar Profissionais Técnicos de Nível Médio em Mineração (Eixo 

Tecnológico: Recursos Naturais), com o domínio e aplicação dos conhecimentos adquiridos, 

habilidades e atitudes desenvolvidas com a compreensão dos processos de extração, de 

transformação e de beneficiamento de bens minerais, comprometidos com a preservação do meio 

ambiente, assegurando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Objetivos 

Específicos: Fornecer aos discentes o conhecimento teórico e prático das diversas atividades do 
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setor de mineração, preparando profissionais voltados para as necessidades do mercado, 

capacitados para enfrentar as novas relações de gestão do trabalho e novas tecnologias; Oferecer 

conhecimentos em Educação Ambiental e legislação, tornando-os capazes de incluir estas atividades 

em Planos de Recuperação de Pedreiras - PRP, e em recuperação de áreas degradadas, com o uso dos 

vários métodos de tecnologia ambiental; habilitar profissionais capazes de executarem atividades que 

exigem aplicação de conhecimentos específicos na pesquisa, lavra e extração de minérios, 

desenvolvendo técnicas que contribuam para transformação e conservação, de maneira responsável, 

do meio ambiente natural a que pertence. 

 

3.2.9 CAMPUS JEQUIÉ  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Está habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem 

e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em processos 

de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar ferramentas assistidas 

por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de manutenção; elaborar 

custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); avaliar as 

características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e orientação na 

execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  
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3.2.10 CAMPUS JUAZEIRO  

Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Forma Subsequente  

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no 

trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, 

social e profissional. O Técnico em Segurança do Trabalho deverá apresentar um conjunto de 

competências e habilidades que o permitirão desempenhar suas atividades na área de Segurança do 

Trabalho. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do 

trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de 

higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho; identificação e avaliação de 

rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.  

 

3.2.11 CAMPUS PAULO AFONSO  

Curso Técnico em Biocombustíveis na Forma Subsequente  

O profissional Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis deverá dominar os conhecimentos acerca 

dos setores produtivos e das etapas de produção, estocagem, transporte, distribuição e 

comercialização dos biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Em sua atuação, auxilia o controle 

de qualidade da produção dos biocombustíveis, promove e incentiva a organização do associativismo 

na cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Está habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem 

e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em processos 

de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar ferramentas assistidas 

por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de manutenção; elaborar 

custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); avaliar as 

características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e orientação na 

execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 
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de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

3.2.12 CAMPUS PORTO SEGURO  

Curso Técnico em Biocombustíveis na Forma Subsequente  

O profissional Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis deverá dominar os conhecimentos acerca 

dos setores produtivos e das etapas de produção, estocagem, transporte, distribuição e 

comercialização dos biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Em sua atuação, auxilia o controle 

de qualidade da produção dos biocombustíveis, promove e incentiva a organização do associativismo 

na cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

3.2.13 CAMPUS SALVADOR  

Curso Técnico em Automação Industrial na Forma Subsequente  

O Técnico em Automação terá uma formação técnica com ênfase em manutenção dos sistemas e 

instrumentos diversos envolvidos num processo industrial químico, petroquímico e de petróleo, do 

mais simples ao mais complexo e atual, sem perder de vista o seu desenvolvimento enquanto 

empreendedor.  

 

Curso Técnico em Instalação e Manutenção Eletrônica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrônica executa a instalação e a manutenção de equipamentos bancários, 

industriais, comerciais, médicos, hospitalares, etc. O profissional ao final do curso estará qualificado 

para atuar também com sistemas elétricos de baixa tensão, motores, controladores, inversores de 

frequência e Soft-Start. O profissional estará apto a manusear os diversos instrumentos na área da 

eletrônica, elétrica e automação, realizando medições e testes, bem como procedimentos de controle 

de qualidade e gestão da produção dos mais diversos equipamentos eletrônicos. O Técnico em 

Eletrônica pode atuar na área de telecomunicações, instalando, configurando, aferindo e efetuando 

manutenção de centrais telefônicas públicas e privadas, sistemas de cabeamento interno e externo, 

rede de dados e computadores, sistemas de alarmes e segurança eletrônica, circuito fechado de TV. 

O Técnico em Eletrônica tem na sua formação a capacitação profissional para atuar na área de 

informática, instalando, configurando e efetuando manutenção em computadores e demais 

equipamentos de informática.  
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Curso Técnico em Eletrotécnica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrotécnica elabora e executa projetos elétricos residenciais, prediais e industriais; 

realiza, supervisiona e controla a manutenção em sistemas elétricos, faz utilização e ligações de 

instrumentos, motores e transformadores elétricos, executa montagem de circuitos e painéis elétricos, 

faz a manutenção de motores e equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Curso Técnico em Hospedagem na Forma Subsequente  

O Curso Técnico egresso prepara para atuar na área de Hospedagem, onde irá desenvolver 

atividades na operacionalização efetiva dos serviços de acordo com as competências e habilidades 

construídas durante o curso.  

 

Curso Técnico em Manutenção Mecânica Industrial na Forma Subsequente  

A Mecânica é um dos setores industriais que absorve a maior gama de profissionais, em termos de 

qualificação e habilitação, se considerada a complexidade de tarefas, que se situam desde a 

execução da mecânica corrente à mecânica avançada. O Técnico em Mecânica realiza atividades de 

programação e orientação na execução de peças, máquinas e objetos gerais, utilizando ferramentas 

manuais e máquinas-ferramenta; programa inspeciona e executa controle de qualidade em linha de 

fabricação, em matérias primas e produtos siderúrgicos; ajusta, monta peças de máquinas e verifica 

seu funcionamento; supervisiona e coordena a execução dos serviços de manutenção de 

equipamentos mecânicos industriais; participa da elaboração de projetos de instalações industriais, 

máquinas, equipamentos e peças, efetuando cálculos, desenhos, dimensionamentos e especificações; 

racionaliza os processos de organização industrial e descreve elementos necessários para a obtenção 

de uma fabricação auxiliada por computador. O Técnico em Mecânica pode atuar nas indústrias 

automobilística, navais, aeronáuticas, metalúrgicas, alimentícias, farmacêuticas, petroquímicas, de 

mineração, do vestuário e de calçados, entre outras. Nas áreas emergentes, podem atuar na 

robótica, projeto auxiliado por computador (CAD), máquinas comandadas numericamente (CNC) e 

novos materiais.  

 

3.2.14 CAMPUS SANTO AMARO  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. O 

profissional estará habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na 

instalação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos 

industriais automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e 

segurança no desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar 

normas técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em 

processos de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar ferramentas 

assistidas por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de manutenção; 
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elaborar custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); avaliar as 

características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e orientação na 

execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas. 

 

3.2.15 CAMPUS SIMÕES FILHO  

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Está habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem 

e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em processos 

de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar ferramentas assistidas 

por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de manutenção; elaborar 

custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); avaliar as 

características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e orientação na 

execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Manutenção Mecânica Industrial na Forma Subsequente  

A Mecânica é um dos setores industriais que absorve a maior gama de profissionais, em termos de 

qualificação e habilitação, se considerada a complexidade de tarefas, que se situam desde a 

execução da mecânica corrente à mecânica avançada. O Técnico em Mecânica realiza atividades de 

programação e orientação na execução de peças, máquinas e objetos gerais, utilizando ferramentas 

manuais e máquinas-ferramenta; programa inspeciona e executa controle de qualidade em linha de 

fabricação, em matérias primas e produtos siderúrgicos; ajusta, monta peças de máquinas e verifica 

seu funcionamento; supervisiona e coordena a execução dos serviços de manutenção de 

equipamentos mecânicos industriais; participar da elaboração de projetos de instalações industriais, 

máquinas, equipamentos e peças, efetuando cálculos, desenhos, dimensionamentos e especificações; 

racionaliza os processos de organização industrial e descreve elementos necessários para a obtenção 

de uma fabricação auxiliada por computador. O Técnico em Mecânica pode atuar nas indústrias 

automobilística, navais, aeronáuticas, Metalúrgicas, alimentícias, farmacêuticas, petroquímicas, 

mineração, do vestuário e calçados, entre outras. Nas áreas emergentes, podem atuar na robótica, 

projeto auxiliado por computador (CAD), máquinas comandadas numericamente (CNC) e novos 

materiais. 

 

Curso Técnico em Metalurgia na Forma Subsequente  

O Técnico em Metalurgia opera, controla e supervisiona processos de preparação de minérios e 

outras matérias primas; dirige e controla as operações de carregamento dos fornos até o vazamento 
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e lingotamento dos metais; supervisiona as atividades de análise química, análise metalográfica, 

ensaio mecânico e tratamento térmico dos materiais; inspeciona e orienta a manutenção dos 

equipamentos e instalações; elabora projetos de ferramentas, visando ao aperfeiçoamento técnico de 

produção; auxilia nas pesquisas dos processos de conformação e refino de metais, aperfeiçoando ou 

colocando em operação novos processos; dirige e controla as operações dos processos de fundição, 

moldagem e recozimento de peças metálicas; determina a estrutura da matéria prima e o tipo de 

tratamento indicado para o material.  

 

 

Curso Técnico em Petróleo e Gás na Forma Subsequente  

O Técnico em Petróleo e Gás tem como objetivo oferecer conhecimentos em áreas como mecânica 

dos fluidos, equipamentos e processos e conhecimentos básicos de engenharia do petróleo e gás 

natural. Oferece às empresas um profissional atualizado e competente, que, além de operar conduzindo 

o processo, é capaz de realizar reparos, decidir e orientar as intervenções das equipes de 

manutenção, evitando parar o processo, reduzindo custos e ganhando tempo. Ao término do curso, o 

aluno estará habilitado a desempenhar suas atividades na área da indústria de petróleo & gás, sob a 

supervisão de engenheiros e profissionais da área, executando procedimentos, tais como: Operação 

e manutenção de instalações e equipamentos dentro dos padrões técnicos estabelecidos e das 

normas operacionais; Preenchimento de formulários, análise elaboração de relatórios técnicos; 

manutenção corretiva, preditiva e preventiva em equipamentos e instalações;  

 

3.2.16 CAMPUS VALENÇA  

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo. 

 

3.2.17 CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA  

Curso Técnico em Edificações na Forma Subsequente  

O Técnico em Edificações, da área de Construção Civil, desenvolve atividades que englobam três 

etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de 
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obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); 

manutenção e restauração de obras (reforma, ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).  

 

Curso Técnico em Eletromecânica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletromecânico desenvolve atividades de coordenação e assistência técnica em 

planejamento, avaliação, controle, instalação, montagem e manutenção de sistemas eletromecânicos. 

Está habilitado para coordenar tecnicamente equipes de trabalho que atuam na instalação, montagem 

e manutenção de máquinas e equipamentos em geral; trabalhar em processos industriais 

automatizados (automação industrial); adotar normas técnicas de saúde, higiene e segurança no 

desempenho de suas funções; inspecionar e executar o controle de qualidade; adotar normas 

técnicas, manuais, tabelas e especificações de catálogos no desenvolvimento de projetos, em processos 

de instalação e manutenção de máquinas e de equipamentos em geral; utilizar ferramentas assistidas 

por computador na elaboração de projetos ou na execução de programas de manutenção; elaborar 

custos de manutenção de máquinas e equipamentos (relação custo-benefício); avaliar as 

características e propriedades dos materiais; realizar atividades de programação e orientação na 

execução de peças, componentes e máquinas eletromecânicas.  

 

Curso Técnico em Eletrônica na Forma Subsequente  

O Técnico em Eletrônica é o profissional habilitado a atuar em instituições, indústrias, montadoras e 

demais empresas, nas atividades de montagem, manutenção, operação e controle de sistema de 

computação e comunicação, executando e/ou gerenciando as atividades pertinentes à sua habilitação.  

 

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo. 

 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Forma Subsequente  

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no 
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trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração humana, 

social e profissional. O Técnico em Segurança do Trabalho deverá apresentar um conjunto de 

competências e habilidades que o permitirão desempenhar suas atividades na área de Segurança do 

Trabalho. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do 

trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de 

higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho; identificação e avaliação de 

rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.  

 

3.2.18 CAMPUS SALVADOR/NÚCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA  

Curso Técnico em Informática na Forma Subsequente  

O Técnico em Informática atua em operação e programação de computadores, na instalação de 

redes, administração e manutenção de Hardware, bem como em treinamento e suporte aos usuários 

de computadores. Tem uma carga horária total de 1020 horas, estruturada em quatro módulos. O 

cumprimento de cada módulo dará uma certificação de habilitação no referido módulo. Ao cumprir 

com a carga horária total, será atribuído o Diploma de Técnico em Informática, que possuirá, dentre 

outras, as seguintes competências: instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, 

periféricos e software; Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do 

usuário; Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software; Identificar 

arquitetura de redes; Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; 

Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários; Participar na 

construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo.  

 

4.  PROGRAMA DAS DISCIPLINAS  

4.1 LINGUA PORTUGUESA  

Objetivo Geral: A prova de Língua Portuguesa visa avaliar, no candidato, a capacidade de 

compreender interpretar e analisar criticamente textos diversos, observando sua função social e 

estilística.  

 

Conteúdo Programático: 

Compreensão de textos - Textos não literários de diversos tipos; textos literários de autores 

brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro extraídos de livros e periódicos 

contemporâneos.  

Conhecimento lingüístico - morfossintaxe: o nome e seus determinantes; o verbo; as palavras de 

relação; estrutura do período, da oração e da frase; concordância nominal e verbal; regência nominal 

e verbal; colocação pronominal; estrutura do parágrafo; ortografia, acentuação e pontuação; 
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estilística: denotação e conotação; figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e 

figuras de pensamento.  

Redação - A redação versará sobre tema relacionado à realidade socioeconômica e cultural do 

momento, ou sobre experiências pessoais do candidato. O tema poderá ser sugerido com base em: 

proposições de caráter geral sobre assuntos atuais e relevantes; trechos de textos literários ou 

informativos; pensamentos, provérbios, parábolas, fábulas ou historietas; trechos de letras de música 

popular brasileira; estímulos visuais como: gravuras, fotografias, charges e quadrinhos.  

 

4.2.  LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS   

Objetivo Geral: A prova de Língua Inglesa visa avaliar o candidato quanto à capacidade de ler e 

compreender textos em Língua Inglesa, conhecer a gramática ao nível funcional, dominar o 

vocabulário básico da Língua Inglesa, evidenciando significados no contexto e analisar aspectos 

morfossintáticos em estruturas frasais  

Conteúdo Programático: compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários; 

conhecimento de aspectos linguístico-estruturais e gramática funcional; estrutura da sentença; frase 

nominal; o substantivo; o caso genitivo; o adjetivo (graus comparativo e superlativo); locuções 

adjetivas; artigos; numerais; pronomes; frase verbal; verbo (modo, forma, tempo); verbos auxiliares; 

verbos modais; locuções verbais; verbos irregulares; voz ativa e passiva; advérbios; locuções 

adverbiais; preposições; conjunções; processos de formação de palavras; discurso direto X discurso 

indireto.  

 

4.3.  LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL  

Objetivo Geral: A prova de Língua Espanhola visa avaliar o desempenho dos candidatos quanto as 

suas habilidades e competências de leitura, compreensão e interpretação de textos variados, bem 

como sua capacidade de associar idéias, fazer inferências, sobretudo do significado das palavras ou 

expressões contextualizadas, e também identificar elementos linguísticos e gramaticais no contexto.  

 

Conteúdo Programático  

Compreensão de textos - textos contemporâneos escritos, de nível intermediário, que abordem 

aspectos funcionais, culturais, literários e científicos.  

Conhecimentos Linguísticos - determinantes do nome: artigos (definidos e contrações, indefinidos), 

possessivos, demonstrativos, numerais, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos. 

Substantivos: gênero, número, grau. Adjetivos: gênero, número, grau. Pronomes: pessoais (sujeitos e 

complementos), possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos e exclamativos. 

Verbos: auxiliares, regulares, irregulares  (de irregularidade comum e própria), impessoais e 

pronominais, forma passiva, perífrases verbais. Advérbios e locuções adverbiais. Preposições e 
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locuções prepositivas.  Conjunções: coordenativas e subordinativas. Acentuação. Sinônimos e 

Antônimos. Divergências entre o português e o espanhol: heterográficos, heteroprosódicos 

(heterofônicos ou heterotônicos), heterogenéricos, heterossemânticos, biléxicos. Oração e seus 

elementos. Período simples e período composto: coordenação e subordinação.  

 

4.4 FÍSICA  

Objetivo Geral: O candidato, na prova de física, deverá ser capaz de relacionar as principais leis e 

teorias com os diversos fenômenos físicos. 

Conteúdo Programático: introdução à Física - grandezas físicas e sistemas de unidades; grandezas 

escalares e vetoriais; mecânica; estudo do movimento em trajetória retilínea; estudo do movimento no 

plano; dinâmica do ponto material; estática do ponto material; estática do corpo rígido; mecânica dos 

fluídos; calor e temperatura; temperatura e escalas termométricas; dilatação térmica dos corpos; 

calorimetria; transmissão de calor; leis da termodinâmica; óptica: estudo do comportamento 

geométrico dos raios luminosos; ondas: propagação ondulatória; fenômenos ondulatórios; 

eletricidade: cargas elétricas, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, capacitores, corrente 

elétrica, resistência elétrica, lei de OHM, geradores e receptores, circuitos elétricos de corrente 

continua; magnetismo e eletromagnetismo; fenômenos magnéticos; campo magnético; força 

magnética; indução eletromagnética; ondas eletromagnéticas. 

 

4.5 QUÍMICA  

Objetivo Geral: O candidato deverá ser capaz de utilizar os conceitos e princípios da Química na 

explicação de fenômenos, resolução de problemas e na compreensão de situações de nosso cotidiano.  

Conteúdo Programático: a Química como ciência; método científico; fenômenos químicos; 

caracterização de espécie Química; matéria e energia: análise imediata; processo de separação de 

misturas; átomos e moléculas; leis ponderais; modelos atômicos (Dalton e Rutherford); partículas 

subatômicas: espécies químicas, símbolos e fórmulas; modelo atômico atual (orbital ou quântico); 

distribuição eletrônica; conceitos decorrentes da teoria atômica-molecular; unidade de massa 

atômica; massa atômica; massa molecular; mol (átomo-grama, molécula-grama e constante de 

Avogadro); volume molar; classificação periódica; elemento químico e a tabela periódica moderna; 

propriedades periódicas e aperiódicas; ligações Químicas: ligação iônica, covalente e metálica; 

polaridade das ligações; ligações intermoleculares; hibridação; propriedades dos compostos 

químicos; número de oxidação; reações químicas; funções da Química inorgânica; características e 

nomenclatura dos compostos inorgânicos; classificação das funções inorgânicas; propriedades 

químicas das funções inorgânicas; estequiometria; balanceamento das equações químicas; estudo 

físico dos gases; dispersões; soluções; propriedades coligativas das soluções; termoquímica; 

entalpia; lei de Hess; cinética e equilíbrio químico; lei da velocidade; fatores que influenciam a 
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velocidade de uma reação; equilíbrio iônico; produto da solubilidade. Química orgânica: compostos 

Orgânicos; propriedades dos compostos orgânicos; características fundamentais do átomo de 

carbono; hibridação do átomo de carbono; tipos de carbono; cadeias carbônicas. funções da Química 

orgânica; hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos; fontes naturais de 

obtenção dos hidrocarbonetos petróleo, xisto e hulha; funções orgânicas oxigenadas-fenol, álcool, 

éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e anidrido de ácido; funções orgânicas nitrogenadas-

aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitro-compostos (reagentes de Grinard); isomeria: Isomeria plana 

de posição, de cadeia, de função e tautomeria; isomeria espacial geométrica e ótica; mecanismo das 

reações orgânicas; reagentes orgânicos e tipos de reações orgânicas.  

4.6 BIOLOGIA  

Objetivo Geral: O candidato deverá ser capaz de reconhecer e interpretar as generalizações básicas 

relacionadas à origem e evolução dos seres vivos; reconhecer e interpretar, em seus aspectos gerais, a 

organização dos seres vivos e os processos que mantêm o indivíduo e a espécie; reconhecer e 

interpretar as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. e interpretar fatos biológicos à luz 

destes conhecimentos.  

Conteúdo Programático: evolução pré-biótica e origem da vida; a vida como um nível de 

organização molecular; as condições da Terra Primitiva; sistemas macromoleculares não celulares: 

os vírus; a organização celular; composição química e organização molecular da célula; a evolução 

celular: a célula procariótica e a célula eucariótica; aspectos e fundamentos da dinâmica celular; 

pluricelularidade; especialização e diversidade; biodiversidade: os grandes grupos biológicos; a 

sistemática biológica; a manutenção da vida; a manutenção do indivíduo; os processos metabólicos; 

os processos de coordenação orgânica e interação com o meio; a manutenção da espécie: o 

processo reprodutivo; mecanismos de transmissão da informação; genética, biotecnologia e 

engenharia genética; a sobrevivência das populações; conceito e componentes do ecossistema; 

definição e Propriedades das populações; estrutura e dinâmica da comunidade biótica; principais 

biomas brasileiros; a ação do Homem sobre a biosfera; a sobrevivência do Homem brasileiro; a 

origem da biodiversidade; evolução: conceito e idéias evolucionistas; o papel do ambiente no 

processo evolutivo; a teoria sintética da evolução.  

 

4.7 HISTÓRIA  

Objetivo Geral: O candidato deverá ser capaz de: identificar e caracterizar os principais momentos 

da evolução socioeconômica, política e cultural da história da humanidade; relacionar a evolução 

histórica do Brasil com os grandes momentos da evolução do capitalismo internacional; identificar e 

caracterizar os principais momentos da evolução e organização econômica, social e política do Brasil; 

identificar e caracterizar os problemas brasileiros e mundiais na atualidade. 

 



22 

 

Conteúdo Programático: As sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - A Idade Média 

Européia: sociedade, economia, religião, política e cultura. O Renascimento do comércio. O absolutismo 

monárquico e a expansão marítima européia. A colonização da América: espanhóis, portugueses, 

ingleses e holandeses. Renascimento e Reforma Religiosa. Revolução cientifica e industrial. A crise do 

Antigo Regime e os movimentos de independência na América. A Revolução Francesa e seus 

desdobramentos. O século XIX: revoluções liberais, democráticas e tecnológica. A Formação dos 

Estados Nacionais na América Latina. As grandes guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. A 

divisão do mundo em blocos e a Guerra Fria. Queda do comunismo no leste europeu. A nova ordem 

mundial. Brasil, Império e República.  

 

4.8 GEOGRAFIA  

Objetivo Geral: O candidato deverá ser capaz de compreender e analisar os fenômenos geográficos 

que interferem na organização do espaço a nível mundial e brasileiro; compreender a importância do 

trabalho humano na construção dos diferentes espaços geográficos; analisar a dinâmica social 

responsável pelas transformações ocorridas na organização espacial; analisar a relação homem x 

meio-ambiente, com vistas a uma mudança de posicionamento frente à realidade atual; compreender 

e interpretar os fatos acontecidos no cotidiano, em especial da realidade brasileira, e relacioná-la com 

a realidade mundial na qual se inserem.  

Conteúdo Programático: Localização do Espaço Geográfico. As coordenadas geográficas: latitude, 

longitude e fusos horários. Os mapas: leitura de mapas. Escalas e símbolos convencionais. A leitura 

dos mapas como instrumento da geopolítica a serviço do poder. Posição geográfica do Brasil. Os 

fatores naturais de organização do espaço. O clima: fatores e elementos do tempo e do clima. 

Noções dos grandes domínios climáticos do globo. As regiões climáticas brasileiras e suas 

características. A influência do clima no espaço geográfico e nas atividades humanas. As ações  

antrópicas e as mudanças nas condições do tempo e do clima. A cobertura vegetal e sua distribuição 

espacial. Fatores de distribuição e diferenciação. Características e importância da vegetação brasileira. 

As conseqüências da destruição da cobertura vegetal. O modelado terrestre. Os agentes endógenos e 

exógenos. A natureza das rochas e os processos de intemperismo. A influência do relevo nas 

atividades humanas. O relevo brasileiro: oceanos e mares: Localização e características. A dinâmica 

das águas oceânicas. A utilização dos recursos dos oceanos. As águas correntes: características e 

importância. As bacias hidrográficas do Brasil. O Homem no Espaço Geográfico. Distribuição 

geográfica da população mundial e brasileira: fatores dessa distribuição. Crescimento populacional: 

causas, consequências e superpopulação. Estrutura da população mundial e brasileira. Dinâmica 

populacional. Urbanização, metropolização e pobreza. O Espaço Agrário. As diferentes formas de 

organização do espaço agrário. O extrativismo animal e vegetal Os diferentes sistemas agrícolas e de 

criação. Estrutura fundiária brasileira e a reforma agrária. Características e importância das atividades 

agropastoris no Brasil. O Espaço Industrial. Importância e evolução das atividades industriais no 
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mundo e no Brasil. Os fatores da localização industrial. Classificação das indústrias. As atividades 

industriais no Brasil: características e importância. O Espaço da Circulação, meios e redes de transportes. 

Os meios de transportes no Brasil. Comércio interno e externo. O Brasil na divisão internacional do 

trabalho. As exportações e importações brasileiras.  

 

4.9 MATEMÁTICA  

Objetivo Geral: O candidato deverá ser capaz de efetuar cálculos numéricos; compreender e 

interpretar a linguagem simbólica da Matemática; utilizar o pensamento lógico dedutivo na 

interpretação e resolução de problemas matemáticos envolvendo situações práticas da vida cotidiana.  

Conteúdo Programático: Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e 

complexos). Operações com conjuntos. Polinômios: valor numérico. Polinômios idênticos. Polinômios 

identicamente nulos. Operações: razão, proporção e porcentagem. Funções: domínio e imagem. 

Função constante: funções do 1º e 2º graus. Equações e Inequações do  1º e  2º grau. Função 

Exponencial,equações e inequações exponenciais. Função Logarítmica. Logaritmos. Seqüências. 

Progressão Aritmética. Progressão Geométrica. Análise Combinatória. Arranjos, combinações, 

permutações simples. Binômio de Newton. Matrizes, Determinantes e Sistemas 

Lineares.Trigonometria: arcos e ângulos. Funções Circulares. Relações Trigonométricas. Redução de 

Arcos ao 1º Quadrante. Lei do Seno e do Cosseno. Geometria Plana: ângulos. Paralelismo. Polígonos: 

triângulos, quadriláteros, círculo e circunferência. Áreas de figuras planas. Geometria Espacial: 

sólidos geométricos - cubo, prisma, cilindro e esfera. Geometria Analítica: distância entre dois pontos. 

Equações da reta. Equações da circunferência.  

 

5.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

  Os candidatos aprovados deverão submeter-se ao Regimento Interno do INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, acatando as 

normas referentes ao sistema de matrícula e regime escolar.  

  Será nula, de pleno direito, a qualquer época, a classificação e/ou aprovação do candidato que 

tenha participado do Processo Seletivo para os Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio na Modalidade Subsequente/2016 - IFBA fazendo uso de documentos falsos ou 

utilizando-se de meios ilícitos. 

  O IFBA poderá alterar algumas disposições fixadas para este Processo Seletivo, editando Nota 

Pública Oficial, que se constituirá parte integrante das normas regulamentadoras do Processo 

Seletivo para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio/2016/IFBA.  

  Este Manual, pela legislação, tem força de lei, bem como as orientações contidas nos 

Instrumentos de Aplicação (Cadernos de Provas e Folhas de Respostas e Redação) e, para 

todos os efeitos, as determinações neles contidas se complementam com o Edital oficialmente 
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divulgado.  

  A efetivação da inscrição do candidato atesta, para todo e qualquer efeito, a ciência e aceitação 

de todas as normas estabelecidas para este Processo Seletivo, das quais, em momento 

algum, poderá alegar desconhecimento.  

 

Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Manual do Candidato para o 

Processo Seletivo dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Modalidade 

Subsequente, que completará o Edital de Abertura de inscrições para os Processos Seletivos 2016.  




