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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 

 
NÍVEL MÉDIO: 
 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da 
finalidade de textos de diferentes gêneros; localização de informações 
explícitas no texto. Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. 
Inferência de efeitos de sentido na textualidade. Emprego das classes das 
palavras; concordância e regência verbal e nominal; ortografia; pontuação; 
preposição; acentuação gráfica; conjunções; pronomes e conjugação verbal. 
Redação oficial: impessoalidade, linguagem dos atos e comunicações oficiais, 
formalidade e padronização; concisão e clareza, emprego dos pronomes de 
tratamento. 

 
 

Matemática 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números 
fracionários e decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, 
multiplicação, e divisão de números naturais e decimais. Pesos e medidas. 
Razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagens. Juros simples. 
Perímetro e área de figuras geométricas planas. Funções e gráficos. Análise e 
interpretação de gráficos e tabelas. Equações de primeiro grau. Sistemas de 
equações com duas variáveis. 

 
 

Conhecimentos Gerais 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, 
transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-
relações e suas vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do 
Paraná com ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de 
História e Geografia do sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos 
geográficos sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a 
economia das cidades sedes de cada Campus da UNIOESTE. Temas que 
abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, 
cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. 
Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto e 
Regimento da UNIOESTE. 

 
 



 
 

Conhecimentos Específicos para Técnico em Segurança no Trabalho 

Inspeções internas de segurança e saúde; higiene e segurança do trabalho; 
organização da comissão interna de prevenção de acidentes; organização do 
SESMT; equipamentos de proteção coletiva e individual; layout de ambientes 
de trabalho; medidas de controle de riscos; prevenção e combate a incêndio; 
medidas de controle para os agentes ergonômicos; normas e procedimentos 
para atividades e operações insalubres e perigosas; segurança em máquinas 
e equipamentos; legislação nacional; segurança em eletricidade; fundamentos 
de gestão em segurança. Ergonomia. Acidente de trabalho. Conceito técnico, 
legal e prevencionista; tipos, causas e consequências; taxas de frequência e 
gravidade; comunicação e registro de acidente; inspeções de segurança e 
investigação de acidentes. Tecnologia e prevenção de combate a incêndio e 
sinistros. Brigadas de incêndio/planos de abandono. Normas 
regulamentadoras. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Prótese Dentária 

Conceitos de prótese e prótese dentária. Anatomia e escultura dental. 
Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese dental. 
Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, 
manipulação e cuidados na conservação de gessos, ceras odontológicas, 
resina acrílica e materiais de acabamento e polimento, ligas metálicas. Normas 
de higiene pessoal e de biossegurança, autocuidado e prevenção de 
contaminações cruzadas. Passos laboratoriais para confecção de prótese 
totais, próteses fixas e removíveis e provisórias. Noções de oclusão dental. 
Educação em saúde: conceitos básicos, ética profissional.  Desinfecção de 
moldes, tipos de prótese, suas características e indicações. Confecção de 
prótese fixa, unitária e de prótese parcial removível. Confecção de laminados 
cerâmicos (inlaytes, onlaytes e facetas). Materiais e equipamentos utilizados. 
Etapas de atendimento. Controle de laboratório de prótese (trabalhos em 
andamento). Relação cirurgião dentística/técnico em prótese dentária. 
Controle dos trabalhos enviados ao laboratório: fichas de requisição dos 
laboratórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


