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Campus Universitário de Abaetetuba.
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do
Concurso

Física Geral

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Equações de Maxwell e suas aplicações;
2 - Estrutura atômica da matéria;
3 - Leis da Termodinâmica e suas aplicações;
4 - Leis da conservação no estudo dos movimentos: translação e rotação;
5 - Leis do Movimento de Partículas e Corpos;
6 - Noções de Mecânica dos meios contínuos;
7 - Propriedades elétricas da matéria;
8 - Propriedades magnéticas da matéria;
9 - Propriedades térmicas da matéria: calor específico, condutividade e
expansão Térmica;
10 - Quantização da Luz e Energia;
11- Teoria da relatividade especial;
12 - Óptica geométrica e óptica física.

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Campus
Universitário de Abaetetuba- Rua Manoel de Abreu, n°:S/N, Bairro:Mutirão, CEP: 68440000,
Abaetetuba – Pará.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita Didática e Títulos será de acordo com a
RESOLUÇÃO N° 02, de 09 de dezembro de 2010 – Abaetetuba.
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Campus Universitário de Altamira.
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A cultura do repolho;
2 - Adequação do cultivo de hortaliças à agricultura
orgânica;
3 - Cadeia de produção da cultura da mandioca na
Amazônia;
4 - Cadeia de produção da cultura da pimenta-do-reino na
Amazônia;
5 - Cadeia de produção da cultura do cacaueiro na
Amazônia;
Produção Vegetal: Fitotecnia
6 - Cadeia de produção da cultura do café na Amazônia;
I, Fitotecnia II e Olericultura e
7 - Cultivo hidropônico de hortaliças;
Plantas Medicinais.
8 - Diversificação, associação e consorciação de culturas
perenes na Amazônia;
9 - Instalação, manejo e exploração de Sistemas
Agroflorestais;
10 - O cultivo do tomateiro na Amazônia;
11 - Planejamento, elaboração e execução de projetos
associados à cadeia produtiva em fruticultura com ênfase na
Amazônia;
12 - Plantio Direto.
1-Método Dialético e suas implicações à Pesquisa em
Educação;
2 - A etnografia e a Educação: contribuições e articulações
necessárias ao conhecimento da realidade educacional;
3 - A pesquisa Educacional: Teoria, Métodos e técnicas;
4 - A pesquisa e o professor de educação básica;
5 - A pesquisa participante em Educação: fundamentos
epistemológicos emetodológicos;
6 - A relação, ensino, pesquisa e extensão na formação do
professor;
Pesquisa Educacional.
7 - As Etapas da Pesquisa em Educação;
8 - Contribuições Teórico-metodológicas das Ciências
Sociais à Pesquisa em educação;
9 - Fundamentos teóricos e metodológicos da Pesquisa
Educacional: Positivismo, Marxismo, Estruturalismo e
Sistemismo;
10 - Indutivismo: ciência como conhecimento derivado dos
dados da experiência e a pesquisa Educacional;
11 - O Processo de Conhecimento e a objetividade nas
ciências sociais;
12 - Os desafios da quantificação e da qualificação na

Pesquisa Educacional.

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade
Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira, Coordenadoria de Planejamento,
Gestão e Avaliação (CPGA), Rua Coronel José Porfírio, N°:2515, Bairro:São Sebastião,
CEP: 68372-040, Altamira – Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita Didática Memorial e Títulos será de acordo com
a RESOLUÇÃO N° 02, de 10 de dezembro de 2010 – Altamira.
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Retificado
Campus Universitário de Marajo/´Breves
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso

Morfofisiologia
Animal

Teoria Literária

Literatura
Portuguesa

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Estudo dos tecidos: Epitelial, Conjuntivo, Cartilaginoso, Ósseo,
Nervoso e Muscular;
.2 - Histologia dos Sistemas: Circulatório, Digestório, Urinário e
Reprodutor Masculino e Feminino;
3 - Embriologia animal e diferenciação dos folhetos embrionários;
4 - Biologia do desenvolvimento: Mecanismos celulares e
moleculares inerentes ao desenvolvimento embrionário;
5 - Anatomia e fisiologia humana: dos sistemas esquelético, muscular
e nervoso;
6 - Anatomia e fisiologia humana: dos sistemas endócrino,
circulatório, respiratório, digestivo, urinário e reprodutor;
7 -Estudo das biomoléculas e suas dinâmicas de regulação e síntese
no metabolismo animal;
8 - A produção de energia, armazenamento e aproveitamento para as
funções vitais do ponto de vista sistêmico e molecular;
9 -Biofísica do sistema circulatório, respiratório, auditivo e visual;
10 - Bioeletrogênese e suas aplicações.
1 - A estética da recepção e hermenêutica;
2 - Conceito e estrutura do romance moderno;
3 - Conceito e estrutura o conto: do modernismo à
contemporaneidade;
4 - Correntes da crítica literária; formalismo russo, estruturalismo, e
new critiism;
5 - Estudo dos gêneros literários(origem e evolução);
6 - Literatura e Cinema: relações semióticas e intersemiótica;
7 - Literatura e Estudos Culturais; principais conceitos aplicados aos
estudos literários;
8 - Literatura e Psicanálise: principais conceitos aplicados aos estudos
literários;
9 - Literatura e Sociedade: o papel social do autor e da obra literária
10 - O conto fantástico, o conto maravilhoso e o conto moderno;
11 - Poesia concreta e poéticas digitais na contemporaneidade;
12 - Poesia e semiótica; o verbal e o não verbal;
13 - Romance policial, crônica literária e jornalística;
14 - Teoria e crítica literária: diferenças conceituais.
1 - A heteronímia de Fernando Pessoa ;
2 - A lírica trovadoresca em Portugal: Cantigas de Amor, Amigo,
Escárnio e Maldizer;
3 - A poesia de Almeida Garrett;
4 - A poesia de Florbela Espanca;
5 - A poesia de Mário de Sá Carneiro;

6 - A poesia simbolista de Camilo Pessanha
7 - A prosa realista de Eça de Queiroz em Os Maias
8 - A prosa romântica de Camilo Castelo Branco em Amor de
Perdição;
9 - A épica de Camões: análise do Episódio A Ilha dos Amores;
10 - Antonio Lobo Antunes e o romance O Cus de Judas;
11 - Bocage: poesias líricas e burlescas;
12 - Branquinho da Fonseca e o romance O Barão;
13 - Ferreira de Castro e o romance A Selva;
14 - José Saramago e o romance Ensaio sobre a cegueira;
15 - O teatro de Gil Vicente: análise do Auto da Barca do Inferno
Morfofisiologia Animal
- Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade
Federal do Pará, Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, nº 1 - Instituto de
Ciências Exatas e Naturais - Campus Básico, Telefone (91) 3201-8245. Secretário: Mário
Franco., N°:1, Bairro:Guamá, CEP: 66075-110, Belém – Pará.
Teoria Literária e Literatura Portuguesa
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Secretaria da
Faculdade de Letras - Campus Universitário do Marajó-Breves.
Av. Anajás s/n, Conjunto Bandeirantes, bairro Aeroporto, CEP. : 68.800-000 - Breves-Pa.
Telefone/Fax: (91)3783-1129 - Breves - Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO N° 01, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011, Campus Universitário do
Marajó- Breves.
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Campus Universitário de Castanhal.
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Aplicações e tecnologias atuais em Computação Gráfica
2 - Banco de dados aplicados à Sistemas de Informação Geográficas;
3 - Computação Gráfica: princípios, fundamentos, técnicas,
transformação geométricas em 2D e 3D, aplicações;
4 - Estrutura de dados aplicada à computação gráfica: filas, pilhas e
listas lineares;
5 - Imagem Digital: Conceitos, Processamento e Análise;
Computação Gráfica
6 - Interação Homem-Computador: motivação e fundamentos;
7 - Interação Homem-Computador: usabilidade e acessibilidade;
8 - Multimídia e interatividade ;
9 - Sistemas de Informação Geográficos: Conceitos, fases de
projetos, objetivos e exemplos de aplicações;
10 - Sistemas de Informação Geográficos: arquitetura interna,
componentes e funções.
1 - Arquitetura TCP/IP;
2 - Avaliação de desempenho de redes e sistemas distribuídos;
3 - Introdução à teoria da informação;
4 - Modulação e demodulação digital;
5 - Protocolos e serviços da camada de APLICAÇÃO do modelo
OSI/ISSO;
6 - Protocolos e serviços da camada de REDE do modelo OSI/ISSO;
Redes de Comunicação
7 - Protocolos e serviços da camada de TRANSPORTE do modelo
de Dados e
OSI/ISSO;
Telecomunicações
8 - Redes de acesso DSL, WiMAX, PLC e ÓPTICA;
9 - Redes sem fio e redes móveis;
10 - Representação da informação, modulação e demodulação em
banda base;
11 - Sinais e sistemas digitais;
12 - Sistemas distribuídos;
13 - Tecnologias e protocolos de redes industriais.
1 - Adaptações do sistema respiratório ao treinamento;
2 - Periodização do treinamento desportivo;
3 - Treinamento e Bioenergética;
4 - A prática da musculação: métodos, estilos de ensino e
Treinamento
planejamento;
Desportivo, Fisiologia 5 - Adaptações do sistema cardiovascular ao treinamento;
do Exercício,
6 - Adaptações do sistema muscoesquelético ao treinamento;
Musculação e Lutas
7 - Exercício físico em diferentes situações ambientais;
8 - Métodos e programas para treinamento desportivo;
9 - Noções das diferentes lutas e procedimentos pedagógicos para
seu ensino;
10 - Planejamento de ensino do conteúdo lutas na Educação Física

escolar;
11 - Planejamento e Adaptações no treinamento resistido;
12 - Planejamento, aspectos técnicos e metodológicos da musculação
para populações com características especiais;
13 - Treinamento aplicado a performance das capacidades físicas;
14 - Treinamento aplicado as modalidades esportivas competitivas.
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade
Federal do Para – Campus Universitário de Castanhal.
Secretaria do Campus Universitário de Castanhal, situado na Avenida dos Universitários,
N°:SN, Bairro:Jaderlândia, CEP: 68746-360, Castanhal – Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita Didática e Títulos será de acordo com a
Resolução nº 03, de 27 de setembro de 2011. Campus de Castanhal
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Campus Universitário de Marabá
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.
.

Tema do Concurso

Língua Inglesa e
Respectivas
Literaturas.

Zootecnia

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1- American Literature since 9/11
2 - Approaches to Literary analysis
3 - English morphology
4 - English phonetics and phonology
5 - Factors affecting foreign language learning;
6 - Integrating the four abilities in the EFL class
7 - Motivation and autonomy in the EFL classroom
8 - Post-colonial Literature in English
9 - Shakespearean theater
10 - The Intercultural Approach in ELT
11 - The Romantic Period in English Literature
12 - The Victorian Age in English Literature
13 - The role of technology in the EFL classroom
1 - Características das principais espécies (origem; classificação;
característica; importância): abelhas, aves, bovinos, bubalinos,
caprinos, eqüinos, ovinos, peixes e suínos;
2 - Definição do sistema de criação e produtividade do rebanho;
3 - Degradação e recuperação de pastagens degradadas;
4 - Implantação, formação e manejo de pastagens, bancos forrageiros
e capineiras;
5 - Melhoramento Animal: métodos de seleção e cruzamentos na
produção animal;
6 - Métodos de conservação das plantas forrageiras;
7 - Noções de anatomia e fisiologia animal: ruminantes e
monogástricos;
8 - Nutrição animal: princípios da nutrição, necessidades nutricionais
dos monogástricos e ruminantes e balanceamento de dietas
alimentares;
9 - Origem da domesticação das principais espécies animais
produtoras de alimento e trabalho;
10 - Origem da domesticação das principais espécies animais
produtoras de alimento e trabalho;
11 - Principais espécies forrageiras utilizadas na produção animal;
12 - Relação entre as práticas e o funcionamento de um sistema de
criação;
13 - Reprodução animal;
14 - Técnicas de manejos: produtivo, alimentar, sanitário e
reprodutivo das diferentes espécies de produção de importância
regional;
15 - Zootecnia sistêmica ou o enfoque sistêmico aplicado ao estudo
da produção.

animal

LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS.
- Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Universidade Federal do Pará, Campus de Marabá, Folha 31, Quadra 07, Lote especial,
N°:00, Bairro, NOVA MARABÁ, CEP: 68509-570, Marabá – Pará.
ZOOTECNIA
Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá
Secretária do Campus Universitário de Marabá, sito na Folha 17, Quadra 04, Lote
Especial - Nova Marabá, CEP: 68505-080, Marabá – Pará/ Brasil. Telefones: (94) 21015900/ 2101-5901
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática. Memorial e Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO N° 01, de 26 de janeiro de 2011- Marabá
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Retificado incluído Prova Prática
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática.

Tema do Concurso

Fotografia
Cinematográfica:
Estética, Teoria e
Prática.

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A fotografia na linguagem cinematográfica, suas técnicas e
utilizações.
2 - A fotografia still: métodos, técnicas e estéticas.
3 - Compreensão dos processos de produção fotográfica
relacionados à linguagem cinematográfica e audiovisual.
4 - Cor, luz, fotometria e sensometria; uso de filtros e outros
acessórios;
equipamentos de iluminação; captação em película e em processo
digital.
5 - Equipamentos, técnicas, acessórios e softwares na fotografia
cinematográfica em película e através do processo digital;
formatos, transfer digital, captura digital.
6 - História da fotografia no cinema e no audiovisual.
7 - Linguagem da fotografia Cinematográfica – elementos: ponto
de vista, enquadramento; luz, iluminação; exposição, foco, planos,
movimentos de câmera.
8 - Os diferentes movimentos estéticos da fotografia no cinema e
no audiovisual, e as tendências contemporâneas.
9 - Papéis e funções da direção de fotografia e dos assistentes de
fotografia no cinema e no audiovisual.
10 - Técnicas de captação fotográfica para cinema e audiovisual.

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Secretaria do
Instituto de Ciências da Arte da UFPA, sito a Praça da Republica s/ nº - CEP 66.017-060 –
Bairro Centro - Belém-Pará – Fone/fax: 91.3241.5801/3241.8369 – www3.ufpa.br/ica,
ica@ufpa.br., N°:s/n, Bairro:Centro, CEP: 66.017-060 , Belém - Pará.
Prova Prática
"A prova prática consistirá na realização de experimentos de operação de câmera,
incluindo enquadramento, movimentos de câmera e iluminação".
Instrumentos: câmera de vídeo
Técnicas: realização de experimentos relacionados a operação de câmera
Metodologia de aferição: análise dos exercícios realizados, avaliando-se se estão bem
executados, e em consonância com o que foi solicitado. Os exercícios serão registrados
em fitas de vídeo.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial, Prática e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO ICA N.º 001 DE 05 DE ABRIL DE 2012.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Retificado conforme Proc. nº 013376/2012
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática.

Tema do Concurso

Didática e suas
interfaces

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A Didática e sua constituição como campo de estudo: marcos
teóricos e panorama atual;
2 - A organização dos conteúdos nas séries iniciais do ensino
fundamental (disciplinarização, interdisciplinaridade,
globalização);
3 - Abordagens metodológicas no e para o Ensino Fundamental;
4 - Aproximações entre didática e currículo: confluências e
divergências;
5 - Concepções e práticas de avaliação na Educação Básica
6 - Conhecimento escolar e diversidade cultural na organização dos
processos educativos escolares;
7 - Ensino, pesquisa e aprendizagem na Educação Básica;
8 - Interdisplinaridade no Ensino Fundamental: discussão
conceitual e possibilidades de intervenção;
9 - O planejamento de ensino, a organização do tempo escolar e o
trabalho docente;
10 - Os ciclos de formação e a avaliação na educação básica;
11 - Processos de socialização e processos educativos: interfaces;
12 - Relações interativas em sala de aula: o papel de professores e
alunos;
13 - Tecnologias da comunicação e informação no processo ensino
aprendizagem na educação básica;
14 - Temas emergentes no campo da Didática.

1 - - O papel do Estado no gerenciamento das políticas públicas em
educação física e lazer.
1 –Protocolos de Avaliação e otimização do treinamento:
caracterização, aspectos fundamentais e aplicações ao futebol de
campo e ao atletismo
2 - As fases da preparação física e a periodização do treinamento
desportivo: objetivos, caracterização e qualidades físicas a serem
Treinamento desportivo desenvolvidas
com ênfase em atletismo 3 - Aspectos metodológicos do planejamento do treinamento
desportivo.
e Futebol de campo
4 - Bases Fisiológicas e Adaptações Morfo-Funcionais do
Treinamento Desportivo.
5 - Bases fisiológicas do treinamento desportivo
6 - Características, aplicação, vantagens e desvantagens de um
treinamento em circuito aplicado ao atletismo e ao futebol de
campo.
7 - Controle e avaliação da capacidade física no treinamento

desportivo: características e aspectos fundamentais.
8 - Estrutura e planificação do treinamento desportivo
9 - Métodos de treinamento contínuo: características, objetivos,
aspectos fundamentais e aplicações ao futebol de campo e ao
atletismo.
10 - Organização, planejamento e periodização do treinamento
desportivo.
11 - Princípios científicos do treinamento desportivo aplicados ao
atletismo e ao futebol de campo.
12 - Qualidades físicas fundamentais ao treinamento desportivo em
futebol de campo e atletismo: conceitos, objetivos, aspectos
fundamentais e aplicação.
13 - Testes, Medidas e Avaliações em treinamento desportivo.
14 - Treinamento Desportivo na Infância e Adolescência.
15 - Treinamento intervalado: tipos, características, objetivos,
aspectos fundamentais e aplicações ao futebol de campo e
atletismo.
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Avenida Augusto
Correa, 1 – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto- Instituto de Educação, Campus
Profissional, Bairro:Guamá, CEP: 66.075-110, Belém - Pará
Prova Prática para Treinamento desportivo com ênfase em atletismo e Futebol de
campo.
A Prova Prática ocorrerá conforme descrição constantes neste Anexo, que é parte integrante
do Edital.
1- Prova Prática:- A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática consistirá de
aula dirigida para turma de universitários, com tempo variável de 50 (cinquenta) a 60
(sessenta) minutos, sobre item constante do programa elaborado para o concurso, conforme
temas indicados no item 1.4 que serão sorteados com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência da prova.
1.1-O candidato deverá fornecer a cada um dos integrantes da Comissão Julgadora, no início
da prova prática, o respectivo plano de aula.
1.2 Todos os candidatos que prestarem concurso para o mesmo tema realizarão a prova
prática no mesmo dia, salvo decisão em contrário, justificada pela Comissão Julgadora,
conservando-se incomunicáveis desde a chamada até a preleção de cada qual, inclusive
durante esta.
1.3- O candidato poderá utilizar, na execução da prova, quaisquer recursos didáticos
disponíveis na unidade onde se realizará a prova, desde que comunique a Comissão Julgadora
no ato do sorteio do tema.
1.4. Temas para a Prova Prática:
1.4.1 Treinamento em Circuito aeróbico para uma sessão de futebol.
1.4.2 Treinamento em circuito aeróbico para uma sessão de atletismo: provas de pista.
1.4.3 O método fartlek: conceito, princípios, aspectos relevantes e aplicação ao treinamento
do futebol de campo.
1.4.4 Métodos de treinamento da flexibilidade aplicados a uma sessão de futebol de campo.
1.4.5 Métodos de treinamento de velocidade aplicados a uma sessão de atletismo: provas de
pista.
1.4.6 Exercício pliométricos aplicados ao atletismo e ao futebol.
1.4.7 Treinamento intervalado objetivando a resistência anaeróbica em atletismos: provas de
campo.
1.4.8 Testes Físicos aplicados ao atletismo e ao futebol de campo.

1.4.9 Medidas e avaliação da aptidão aeróbica em atletas de futebol de campo.
1.4.10 Medidas e avaliação da aptidão aeróbica em atletas de atletismo.
1.4.11 Treinamento anaeróbico aplicado ao futebol.
1.4.12 Treinamento funcional: conceito e aplicações.
1.4.13 Treinamento de força aplicada ao atletismo.
1.4.14 Treinamento da força no futebol: treino de goleiro.
1.4.15 Período competitivo no futebol: sessão de treinamento técnico-tático.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2011 - ICED, 14 DE SETEMBRO DE 2011.
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Instituto de Ciências Jurídicas
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso

Direito Financeiro e
Tributário

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Administração Tributária; Dívida Ativa; O Dever de Sigilo;
Certidões Negativas; Garantias e Privilégios do Crédito
Tributário. Execução Fiscal.
2 - As necessidades públicas e a atividade financeira do Estado:
do Estado Patrimonial ao Estado Social. A Receita Pública no
âmbito da Teoria Geral dos Ingressos Públicos. Receita e
Entrada. Classificação das Receitas. Receitas Originárias e
Derivadas, tributárias e não tributárias. Teoria dos preços.
Utilização extrafiscal das Receitas Públicas. Renúncia de
receitas e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
3 - Crédito Público: Noções Fundamentais, limites e condições.
Empréstimos Públicos, natureza jurídica e suas espécies. Títulos
da Dívida Pública. Dívida Pública e Operações de Crédito.
Dívida Pública e a Lei Complementar n.101/2000. Extinção da
Dívida Pública.
4 - Crédito Tributário e Lançamento: Conceito; Lançamento no
CTN: efeitos da natureza jurídica, espécies e revisão de
lançamento.
5 - Despesa Pública e Responsabilidade Fiscal: Conceito,
características e espécies. Causas do crescimento das Despesas
Públicas. Financiamento das Despesas Públicas e crescimento
econômico. Condições jurídicas para a realização de despesas. A
despesa Pública a Lei Complementar nº 101/2000.
6 - Estado Financeiro e República: O Orçamento: conceito,
origem e a lei n. 4320/64 (Lei Geral de Orçamento). Regime
Jurídico do Orçamento Público. Direito Constitucional
Orçamentário. Espécies de Orçamento. Controle e Fiscalização
da Execução Orçamentária e Cumprimento de Metas. O
Tribunal de Contas. Créditos Adicionais. Decisões judiciais e
orçamento público no Brasil.
7 - Federalismo Fiscal e Pacto Federativo. Origem, tipos, formas
de estrutura e características do Estado Federal. Competências e
repartição de receitas. A distribuição de encargos e de receitas
entre as unidades federativas definida pela Constituição e
legislação infraconstitucional.
8 - Fontes do Direito: Conceito; o axioma da hierarquia das
fontes; fonte do Direito e fonte da Ciência do Direito; veículos
introdutores de normas tributárias no sistema tributário
brasileiro.
9 - O processo de positivação do Direito. Incidência e Aplicação
da norma jurídica tributária. Relação Jurídica Tributária e

Lógica das Relações. A “obrigação tributária” como Fato
Jurídico Relacional. A norma individual e concreta: evento e
fato jurídico tributário. A norma individual e concreta que
documenta a incidência tributária: lançamento.
10 - Obrigação Tributária; Conceito; Obrigação tributária no
CTN; Teoria da Regra Matriz de Incidência; Sujeitos da Relação
Jurídica Tributária; Capacidade Tributária; Domicílio Tributário.
11 - Sistema Constitucional Tributário: sistema do direito
positivo e sistema da Ciência do Direito; o Sistema Tributário
Nacional e a Lei n.5.172/66; A Lei Complementar Tributária:
funções, limites e hierarquia das normas gerais de direito
tributário na estrutura do CNT e perante a Constituição.
12 - Sistema e Legislação Tributária: Validade, Vigência,
Aplicação, Eficácia e Interpretação.
13 - Sistema e Segurança jurídica: regras e princípios
constitucionais tributários. Das Limitações Constitucionais ao
Poder de Tributar. As imunidades tributárias e outras
vedações.
14 – Suspensão do Crédito Tributário; Extinção do Crédito
Tributário; Exclusão do Crédito Tributário; Repetição do
Indébito.
15 - Tributo: conceito de tributo; classificação das espécies
tributárias; teoria do imposto, teoria da taxa, teoria das
contribuições. O preço público e a tarifa no Direito Tributário.
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade
Federal do Pará - Rua Augusto Corrêa nº 01 - Instituto de Ciências Jurídicas Secretaria Executiva – Cidade Universitária Prof. José Rodrigues da Silveira Netto –
Campus Profissional Tel.(91)3201- 7104/7305/7214/8400. Bairro: Guamá, CEP: 66075110 - Belém – Pará (PA).
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 04, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. ICJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
Instituto de Ciências da Saúde
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática e Prática.

Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Análises gravimétricas e titulométricas, titulações de
neutralização e de precipitação, e suas aplicações;
2 - Compleximetria: formação de íons complexos, titulação
complexiométrica e suas aplicações;
3 - Equilíbrio químico e lei do equilíbrio em sistemas
homogêneos e heterogêneos, e suas aplicações;
4 - Estrutura atômica e molecular e os efeitos da estrutura nas
propriedades físicas dos compostos;
5 - Estrutura, reatividade e mecanismos de compostos
Estrutura Propriedade e
hidroxilados e carbonilados;
Reatividade dos Fármacos
6 - Estrutura, reatividade e mecanismos de compostos
I e II e Análise
nitrogenados e de derivados do enxofre;
Farmacêutica.
7 - Estrutura, reatividade e mecanismos de hidrocarbonetos e
compostos halogenados;
8 - Objetivos e métodos de análise farmacêutica: princípios da
eletronegatividade , balanço de massa, balanço protônico e suas
aplicações.
9 - Princípios de oxi-redução e titulação redox e suas aplicações;
10 - Termodinâmica: primeira e segunda lei, critérios de
equilíbrio e mudanças de estados físicos e suas aplicações;

Endereço de entrega da documentação conforme itens 3.10 e 7.1 (curriculum da
Plataforma Lattes):Instituto de Ciências da Saúde, Av. Generalíssimo Manuel Deodoro,
N°:01, Bairro:Umarizal, CEP: 66.055.240, Belém – Pará.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memoria e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio de 2011, do ICS.
Prova Prática- A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática consistirá em
demonstração prática e elaboração de relatório de um dos temas constantes do programa
elaborado para o concurso, sorteado imediatamente antes do início da prova e terá a duração
máxima de quatro (04) horas. O relatório deverá conter no mínimo os itens: fundamento da
técnica, metodologia e interpretação dos resultados. A prova pratica será baseada nos
seguintes tópicos: Estrutura atômica e molecular e os efeitos da estrutura nas propriedades
físicas dos compostos; Estrutura, reatividade e mecanismos de hidrocarbonetos e compostos
halogenados; Estrutura, reatividade e mecanismos de compostos hidroxilados e carbonilados;
Estrutura, reatividade e mecanismos de compostos nitrogenados e de derivados do enxofre;
Termodinâmica: primeira e segunda lei, critérios de equilíbrio e mudanças de estados físicos e
suas aplicações; Equilíbrio químico e lei do equilíbrio em sistemas homogêneos e
heterogêneos, e suas aplicações; Compleximetria: formação de íons complexos, titulação
complexiométrica e suas aplicações; Análises gravimétricas e titulométricas, titulações de

neutralização e de precipitação, e suas aplicações; Princípios de oxi-redução e titulação redox
e suas aplicações;Objetivos e métodos de análise farmacêutica: princípios da
eletronegatividade , balanço de massa, balanço protônico e suas aplicações.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
Instituto de Ciências Sociais e Aplicada
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática.

Tema do Concurso

Contabilidade

Políticas Públicas e
Serviço Social

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Contabilidade - Ativo e Passivo: conceito, classificação,
mensuração e evidenciação em consonância com os
Pronunciamentos do CPC.
2 - Contabilidade - Consolidação de demonstrações contábeis.
3 - Contabilidade - Demonstração dos fluxos de caixa:
elaboração e análise.
4 - Contabilidade - Demonstrações contábeis segundo a Lei
6.404/76, Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09: elaboração e
interpretação.
5 - Contabilidade - Incorporação, cisão e extinção de sociedades
e seus impactos nas demonstrações contábeis
6 - Contabilidade - Receitas e Despesas: conceito, classificação,
mensuração e evidenciação em consonância com os
Pronunciamentos do CPC.
7 - Contabilidade - Teoria da Contabilidade.
8 - Contabilidade Aplicada à Administração Pública.
9 - Contabilidade Gerencial.
10 - Contabilidade de Custos: Classificação, Terminologia,
Classificação dos Custos; Sistemas utilizados na Contabilidade
de Custos; Métodos de Custeio; Contabilização dos Custos;
Análise de Custos.
1 - As relações entre Estado e Sociedade Civil no Brasil
Contemporâneo.
2 - Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Local: o
lugar do município na produção de políticas públicas de corte
social
3 - Modelos Analíticos de Políticas Públicas: o enfoque das
políticas sociais.
4 - Participação e Controle Social das Políticas Públicas: a
experiência das políticas Sociais.
5 - Políticas Públicas e Políticas Sociais no Contexto da
Amazônia Brasileira.
6 - Políticas Públicas e Seguridade Social: a construção da
cidadania em meio ao conflito público-privado.
7 - Políticas Públicas, Descentralização e Municipalização: a
construção da agenda dos entes federados.
8 - Políticas Públicas, Políticas Sociais e Serviço Social:
cidadania e emancipação social.
9 - Políticas Públicas, Políticas sociais e a Contrarreforma
Neoliberal.
10 - Políticas de Desenvolvimento da Amazônia e suas
Repercussões sócio-Históricas e Econômico-culturais.

- Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade Federal do Pará, Campus Profissional, Protocolo do Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas, Rua Augusto Corrêa N°:01, Bairro:Guamá, CEP: 66075-110, Belém Pará.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO N. 04 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática.

Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A África e a Cultura Afro-brasileira na literatura didática para
a Educação Básica;
2 - A África inventada e a África como objeto de estudo;
3 - Cultura Afro-brasileira e a Educação Básica;
4 - O Imperialismo colonial do final do século XIX;
História da África
5 - O ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira e a
antiga, moderna e
legislação vigente;
contemporânea.
6 - Os desafios da nova ordem mundial e o continente africano:
Pesquisa histórica.
economia e política internacionais no século XXI;
Teoria e metodologia da
7 - Os dinamismos endógenos e as remodelagens exógenas
história. Organização,
desencadeadas pelo Islã e pelo expansionismo europeu na África
sistematização e análise
8 - Os movimentos de resistência na África e as lutas pela
de documentos
independência;
9 - Os novos Estados: recortes étnicos e a construção de uma
identidade africana;
10 - África do Norte e África Subsaariana: história, política e
sociedade

.
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Avenida Augusto
Correa, 1 – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto- Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas Faculdade de História, Bairro:Guamá, CEP: 66.075-110, Belém - Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO Nº 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática.

Tema do Concurso

Mudança de uso e
cobertura da terra (com
ênfase Análise espacial
de paisagens)

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1.3.1 - A análise quantitativa de paisagens: uma revisão dos
métodos utilizados
1.3.2 - A perspectiva ecológica de paisagem: uma introdução
conceitual
1.3.3 - A perspectiva ecológica de paisagem: uma introdução
conceitual
1.3.4 - Cobertura da terra e sensoriamento remoto
1.3.5 - Cálculo de métricas de composição e configuração
espacial para duas paisagens
hipotéticas representando um assentamento novo e outro já
estabelecid
1.3.6 - Interpretação e processamento digital de imagens de
satélite
1.3.7 - Mudança de uso e cobertura da terra
1.3.8 - Métricas espaciais como indicadores em mudanças de uso
e cobertura das terras:
uma análise estatística da paisagem
1.3.9 - Sistemas de sensoriamento remoto
1.3.10 - Uso da terra e sensoriamento remoto

.
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Universidade
Federal do Pará, Avenida Augusto Correa, 1 – Cidade Universitária Prof. José da Silveira
Neto- Instituto de Geociências, Bairro:Guamá, CEP: 66.075-110, Belém - Pará
Prova Prática
1 A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática deverá avaliar o potencial do
candidato na utilização de programa e/ou software computacional aplicados na área tema do
concurso. Demonstrando conhecimento sobre o uso e interpretação dos dados gerados por
esses software . A prova será desenvolvida no Laboratório de Modelagem da Amazônia
(LAMAZ). Ela deverá ser concluída em tempo máximo de duas horas.
1.1- A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
a) - Utilização de programa e/ou software computacional aplicados na área tema do concurso:
10.00 pts.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO N. 04-IG, DE 27 DE MAIO DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
ANEXO II -Edital n. 85, de 18.04.2012- UFPA
Instituto de Letras e Comunicação
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso

Língua e Literatura
Espanhola.

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Aprendiendo la lengua española con autonomía
2 - Desarrollando estrategias para la adquisición de destrezas
orales en la clase de E/LE.
3 - El español con fines específicos: práctica en la escritura de la
lengua española.
4 - El español de América: variaciones morfosintácticas y
fonéticas.
5 - Enseñar la gramática del español bajo la competencia
comunicativa.
6 - Factores que interfieren en el aprendizaje de lengua
extranjera.
7 - Interacción y aprendizaje de E/LE.
8 - La lengua española en los documentos oficiales de trabajo
del profesor de E/LE.
9 - La motivación en la clase de E/LE.
10 - Las culturas p-hispanas en la clase de E/LE.
11 - Las nuevas tecnologías dentro de la clase de E/LE
12 - Los géneros textuales en la clase de E/LE: lectura y
escritura.
13 - Sistema fonético y fonológico del español actual.
14 - Trabajar con literatura en la clase de E/LE.
15 - Visión general de los métodos de aprendizaje de E/LE.

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): universidade
Federal do Pará -Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, N º 1, Instituto
de Letras e Comunicação - Campus Básico, fone:32017108, Bairro:Guamá, CEP: 66075110, Belém - Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO Nº 1 DE 16 DE JUNHO DE 2011.

