
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Gêneros textuais.  
Variedades lingüísticas Semântica do texto. Coesão e coerência textual.  
Ortografia.  Acentuação gráfica. 9 Emprego e flexão das classes de palavras.  
Sintaxe de colocação.  Sintaxe de concordância nominal e verbal.  Sintaxe de 
regência nominal e verbal (ocorrência de crase).  Emprego dos sinais de 
pontuação. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS:  
 

Atualidades. Ética. Cidadania. Políticas Sociais: Educação, Saúde, Assistência 
Social e Previdência Social. Conjuntura atual: instituições e políticas. Gestão 
pública: relações institucionais e organizacionais. Poder Judiciário de Pernambuco, 
conhecimentos da estrutura do Conselho Nacional e Justiça, competência dos órgãos 
do Poder Judiciário em geral. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

• ADMINISTRAÇÃO:  
Teoria Geral da Administração; Administração de materiais; Organização 
sistemas e métodos; Administração de recursos humanos, cargos e salários, 
Coaching, remuneração variável, liderança; Princípios de Marketing; 
Administração da Produção; Logística. 
 
 

• ARQUITETURA:  
Domínio no AutoCad 14 e/ou 2006; Conhecimento de representação gráfica para 
projetos arquitetônicos; Elaboração de cortes, fachadas, planta de coberta, 
situação, locação, planta baixa, planta falada, planta de lay-out; Noções de 
detalhes construtivos e de mobiliário; Levantamento arquitetônico; Noções 
básicas de internet, e-mail como objetivo de pesquisa de materiais e repasse de 
informações e/ou mensagens com fornecedores e contratador; Conhecimento de 
normas técnicas para deficientes e Conhecimento de normas técnicas para prédios 
públicos (NBR 9050/2004); Conhecimentos básicos de Planejamento Urbano; 
Noções de Sustentabilidade arquitetônica e urbana; Noções de História da 
Arquitetura e do Urbanismo; Conhecimento básico de intervenção em prédios 
históricos.  
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• BIBLIOTECONOMIA:  

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceituação, princípios, 
evolução. Tipos de documentos e finalidades. Documentação Jurídica : conceitos 
(projetos, leis, decretos-lei, medidas provisórias, resoluções legislativas, atos, 
portarias e outros). Representação descritiva do documento: Catalogação 
(AACR2). Representação Temática: sistemas de classificação (CDU e CDD). 
Indexação e resumos: descritores e metadados. Políticas de seleção, aquisição e 
descarte: procedimentos. Periódicos eletrônicos: base de dados nacionais e 
internacionais, comutação bibliográfica. Serviço de referência: disseminação 
seletiva, estudo do usuário. Normalização: conceitos e funções, Associação 
Brasileira de Normas Técnicas-ABNT (NBR 6023). Administração de bibliotecas: 
conceitos básicos. Ética profissional: legislação. 
 

• CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO:  
Aritmética Computacional, Conceitos Básicos de Hardware; Sistemas 
Operacionais; Rede de Computador; Backups e estruturas, Banco de Dados / SQL 
padrão; Internet, Correio eletrônico (e-mail), programação HTML e ASP; 
Conhecimentos em Delphi, Java e noções de modelagem de dados; Segurança da 
Informação e Novas tendências.  
 

• CIÊNCIAS CONTÁBEIS:  
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime; Campo de aplicação; 
Legislação básica (Lei 4.320/64, e LRF 101/00, de 05/05/00); Receita e despesas 
públicas (conceito, classificação econômica e estágios); Receitas e despesas 
orçamentárias e extra-orçamentária; Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Estadual - SIAFEM; Balanço financeiro, patrimonial, 
orçamentário e demonstrativos de variações de acordo com a Lei 4.320/64. 
CONTABILIDADE GERAL: Contabilidade: objeto, finalidade e objetivos; 
Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio liquido; 
Princípios fundamentais de contabilidade (Resolução CFC nº 750/93, publicada no 
DOU de 31/12/93, SEÇÃO I, pág. 21582; Equação fundamental do patrimônio; 
Representação gráfica da situação patrimonial; Fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais; Sistema de contas: plano de contas; Provisões em geral; 
Escrituração: conceito e métodos - lançamento contábil; rotinas e fórmulas; 
processo de escrituração; Métodos das partidas dobradas; Balancete de 
verificação; Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação de acordo com a 
Lei 6.404/76 e suas alterações dadas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09; (lei das 
sociedades por ações); Demonstração de resultado de exercício: apresentação de 
acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações dadas pela Lei 11.638/07 e 
11.941/09. 
  

• CIÊNCIAS ECONÔMICAS:  
Conceito básico de economia; Problemas econômicos, objetivos econômicos, 
preço, demanda e oferta; teoria Keynesiana, curva de Phillips; Política monetária; 
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Sistema monetário nacional; autoridades monetárias; conselho monetário nacional; 
atribuições do Banco Central; Comportamento das empresas e mercado 
consumidor; concorrências; mercados; noções de monopólio; oligopólio; 
concorrência perfeita e imperfeita; concorrência monopolista; cartel; Mercado de 
trabalho; Emprego; salário; distribuição de renda; inflação; Política tributária e 
fiscal; Sistema de crédito bancário; Financiamento para pessoas físicas e jurídicas, 
crédito direto para o consumo; financiamento parta investimento; Receitas, 
despesas, déficit orçamentário e reservas; Crise financeira internacional. 
 

• DIREITO: 
CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais; da organização do estado: da 
organização político administrativa; da União; dos Estados Federados; dos 
Municípios. Do Distrito Federal e dos Territórios; da administração pública: 
disposições gerais; dos servidores públicos. Do Poder Judiciário: disposições 
gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos 
Tribunais e Juízes dos Estados. Do sistema tributário nacional: dos princípios 
gerais; das limitações do poder de tributar; dos impostos da União; dos impostos 
dos Estados e do Distrito Federal; dos impostos dos Municípios; da repartição das 
receitas tributárias. 
ADMINISTRATIVO: Princípios da administração pública; Ato Administrativo: 
conceito, atributos, elementos, discricionariedade e vinculação, espécies, anulação 
e revogação. 
PENAL: Da aplicação da lei penal: anterioridade da lei; lei penal no tempo; tempo 
do crime; territorialidade; lugar do crime; extraterritorialidade; Do crime: crime 
consumado e tentado; desistência voluntária e arrependimento eficaz; 
arrependimento posterior; crime impossível; crime doloso e culposo; exclusão de 
ilicitude; Da imputabilidade penal; Dos crimes contra a administração pública: 
crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral; crimes 
praticados por particular contra a administração em geral. 
CIVIL: Das pessoas. Pessoas naturais: personalidade, capacidade plena e relativa. 
Pessoas jurídicas. Dos bens: considerados em si mesmos; reciprocamente 
considerados; bens públicos. Dos fatos jurídicos: negócios jurídicos; atos jurídicos 
lícitos; atos ilícitos 
PROCESSO CIVIL: Da jurisdição: princípios; características; jurisdição contenciosa 
e voluntária; Da ação: conceito; condição da ação; classificação das ações; Do 
processo: conceito; princípios; pressupostos processuais; Da competência: critérios 
de competência; competência absoluta e relativa; prorrogação de competência; 
Dos recursos: conceito; pressupostos; apelação; agravo; recurso extraordinário; 
recurso especial. 
PROCESSO PENAL: Do inquérito policial: conceito; natureza jurídica; 
procedimento Da ação penal: classificação; denúncia e queixa; extinção da 
punibilidade Da prova: exame do corpo de delito; perícias em geral; interrogatório; 
testemunhas Da prisão e da liberdade provisória: prisão em flagrante; prisão 
preventiva; prisão temporária; liberdade provisória, com ou sem fiança. Dos 
processos em espécie: processo dos crimes da competência do júri; processo e 
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julgamento dos crimes de competência do juiz singular; processo e julgamento dos 
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
 

• EDUCAÇÃO FÍSICA:  
ATIVIDADES DE GINÁSTICA: 
Significados, objetivos e concepções da Ginástica; 
Educação Física e Ginástica; 
Aspectos históricos, campo de atuação e tendências atuais da Ginástica; 
A Ginástica, estilo de vida e saúde; 
A Ginástica de gestante, da criança e de bebe; 
A Ginástica para o idoso; 
A Ginástica para portadores de deficiências; 
A Ginástica e a inclusão social; 
A Ginástica e o esporte de rendimento; 
Currículo de Educação Física na graduação, na pesquisa e na extensão. 
 

• ENGENHARIA CIVIL:  
Construção Civil; Materiais de Construção; Noções de projetos; Noções de 
Elaboração de Orçamento; Resistência de materiais; Fundações; Noções de 
informática (Excel e AutoCAD); Escalas utilizadas nos projetos de engenharia e 
arquitetura; Cronograma de execução de obras; Normas técnicas pertinentes aos 
assuntos relacionados; 
 
 

• ENGENHARIA ELÉTRICA:  
1.Circuitos Elétricos e Magnéticos 
Elementos e Leis dos Circuitos Elétricos: lei de Ohm; potência elétrica e energia 
elétrica; divisor de tensão; divisor de corrente; associações de elementos; leis de 
Kirchhoff. 
Análise de Circuitos Elétricos: arranjos; teoremas da superposição, Thévenin e de 
Norton; redes em Y e em Delta; circuito da Ponte Wheatstone; métodos de análise 
de circuitos. 
Eletromagnetismo: campos elétricos e magnéticos; elementos do circuito 
magnético; indução eletromagnética; transformador. 
Domínio da freqüência: números complexos; resposta de circuitos RLC; 
ressonância; harmônicos. 
Sistema elétrico trifásico: geração do circuito trifásico; circuitos trifásicos em delta e 
estrela; deslocamento do neutro em circuitos trifásicos; potência trifásica: ativa, 
reativa e aparente. 
 
2. Eletrônica Básica 
Semicondutores: materiais intrínsecos e extrínsecos; junções PN (características, 
propriedades e comportamento); diodo semicondutor (curvas características, 
linearização e modelos lineares); circuitos com diodos (limitadores, grampeadores, 
retificadores de pico, multiplicadores de tensão); retificadores com carga R e RC 
(cálculos de valores para excitação senoidal). 
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Transistores: junção bipolar – TJB (características gerais, relações de correntes e 
tensões, curvas características, limitações de tensões e correntes.) 
Tiristores de potência: tipos, características e aplicações. 
 
3. Medidas Eletromagéticas 
Teoria dos erros e unidades de medidas. 
Instrumentos analógicos: amperímetros, voltímetro, ohmímetros, wattímetros, 
frequencímetros e fasímetros. 
Instrumentos digitais: amperímetros, voltímetro, wattímetros, osciloscópios e 
analisadores de harmônicos. 
Medição de resistências: medidores para resistências baixas, médias e altas. 
Medição de resistência de "terra" e da resistividade do solo. 
Medição de potência e energia elétricas. 
 
 

• FISIOTERAPIA 
Epidemiologia,  vigilância epidemiológica,  vigilância sanitária, Anatomia e fisiologia 
dos diferentes sistemas e órgãos do corpo humano ; tecidos biológicos, células e 
moléculas, suas funções; deontologia, fatores cinesiológicos e biomecânicos 
envolvidos na marcha e nas outras atividades da vida diária; patologia geral, seus 
tratamentos, fundamentos gerais sobre fármacos; a avaliação e os recursos 
fisioterapêuticos utilizados nas doenças; bioética (conceito e evolução); 
fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a 
alocação de recursos; bioética e os direitos humanos; código de ética do 
fisioterapeuta. 
 
 

• HISTÓRIA:  
HISTÓRIA DO BRASIL: Economia, sociedade e ordem política colonial (nordeste e 
centro sul); A corte portuguesa no Brasil e o livre comércio no século XIX; O 
primeiro império e a formação do estado brasileiro; As regências e as revoltas 
regenciais; A república velha; A república brasileira de 1946 - 1964; Os governos 
militares. A Constituição de 1988 e a Republica Brasileira Atual. 
HISTORIA DE PERNAMBUCO: A conquista de Pernambuco; A capitania de 
Pernambuco; Holandeses em Pernambuco; Revoluções pernambucanas do século 
XIX; Os símbolos de Pernambuco. 
HISTORIA CONTEMPORÂNEA: Revolução Industrial; Revoluções Liberais - 
Independência dos Estados Unidos / Revolução Francesa.  
 

• JORNALISMO:  
História da imprensa; elementos básicos da comunicação; opinião pública; 
categorias da comunicação (interpessoal, grupo, organizacional, dirigida e de 
massa); cultura de massa e os meios de comunicação; novas mídias; processo de 
globalização; objetividade x subjetividade no jornalismo (gêneros jornalísticos); 
responsabilidade social do comunicador; critérios de noticiabilidade; características 
e itens que compõem o texto jornalístico; normas dos meios de comunicação de 
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massa; ética jornalística; segmentação do veículo em editorias; sociologia na 
comunicação; elementos e princípios do design gráfico e sua evolução no tempo; 
conhecimento básico de softwares utilizados na diagramação; radiojornalismo 
(segmentação, público-alvo, a notícia e seu tratamento); Telejornalismo 
(segmentação, público-alvo, a notícia e seu tratamento) 
 

• NUTRIÇÃO:  

Epidemiologia geral, anatomia e bioquímica, citologia e embriologia, ética, Cálculo 
de NDPcal, IMC e classificação,  genética, saúde coletiva, fisiologia, histologia, 
bioquímica dos alimentos, micro e macrobiologia dos alimentos, parasitologia, 
nutrição e dietética, técnicas dietéticas, higiene e vigilância pública, Políticas 
Públicas na Área de Alimentação e Nutrição. 
 

• ODONTOLOGIA:  
DENTÍSTICA: Cariologia, clareamento; exame clínico e radiográfico; nomenclatura 
das cavidades; instrumentos, preparo e isolamento do campo operatório; materiais 
restauradores de uso direto e indireto; proteção do complexo dentina-polpa; 
utilização do flúor, procedimentos preventivos em dentística; restaurações 
conservadoras e ultraconservadoras, restaurações em resinas compostas 
fotopolimerizáveis em amálgama de prata; restaurações indiretas tipo Inlays e 
Onlays; restaurações retidas a pino (anteriores e posteriores); sistemas 
adesivos;tratamento estéticos.  
ENDODONTIA: Diagnóstico das patologias pulpares, preparo biomecânico; 
técnicas de preparo dos canais radiculares com instrumentos rotatórios, técnicas 
de obturação dos canais radiculares; instrumentos rotatórios em endodontia, 
emergências endodôntica; assepsia e anti-sepsia em endodontia; terapêutica 
aplicada na endodontia.  
PERIODONTIA: Aspectos normais e radiográficos do periodonto. Exame clínico 
das alterações gengivoperiodontais. Exame radiográfico em periodontia; 
diagnóstico diferencial em periodontia, epidemiologia da doença periodontal, 
etiopatogenia da doença periodontal, o Biofilme (placa e cálculo); microbiologia da 
doença periodontal; periodontia do acometimento precoce; doença periodontal 
necrosante; trauma oclusal em periodontia; cirurgia periodontal; terapia muco 
gengival; tratamento periodontal regenerativo; controle químico mecânico da placa; 
raspagem e alisamento radicular; antibioticoterapia em periodontia; emergências 
agudas em periodontia; gengivite periodontite; instrumental em pariodontia; 
gengivectomia e gengivoplatia; cirurgia mucogengival; periodontia preventiva; 
considerações gerais na terapia periodontal. ODONTOPEDIATRIA: Estudo das 
dentições decídua e mista; conduta clínica e psicológica na odontopediatria; 
técnicas radiográficas em odontopediatria; prevenção, diagnóstico e patologia 
bucal em odontopediatria; cárie na criança e no adolescente; considerações 
nutricionais para o paciente odontopediátrico; anestesia local para criança e o 
adolescente; ortodontia preventiva; tratamento pulpar em dentes decíduos; 
traumatismo na dentição decídua; odontologia para o bebê. 
PATOLOGIA: Infecção odontogênica, doenças infecciosas de preocupação 
especial na odontologia, distúrbios do desenvolvimento e do crescimento; doenças 
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de origens microbianas, agressão e reparo; distúrbios do metabolismo; doenças 
dos sistemas específicos.  
 

• PEDAGOGIA:  
- Didática:  
* Objeto de estudo da didática 
* Ensino- aprendizagem 
- Teorias da Educação 
- Planejamento educacional 
- Prática pedagógica 
- A pedagogia de projetos 
- A aprendizagem significativa 
- A docência 
- Fundamentos da Educação Inclusiva 
- Educação e Inclusão Social 
- Alfabetização e Letramento 
- Fundamentos Filosóficos da Educação 
- Fundamentos Psicológicos da Educação. 
 

• PROGRAMAÇÃO VISUAL (DESIGN):  
ANÁLISE E PLANEJAMENTO GRÁFICO: Medidas gráficas.  
Apreciação de espécies de natureza gráfica. Tipologia e técnicas de 
composição/impressão e suas implicações. Uso do computador no design gráfico. 
Estética aplicada ao material gráfico. 
ERGONOMIA: Noções gerais de ergonomia informacional.  
LAYOUT, DESIGN E DESENHO PUBLICITÁRIO: Comunicação e a programação 
visual. Elementos do código visual gráfico. Embalagens e fachadas. O desenho do 
objeto. Layout e arte finalização. Esboços e bonecos. Composição e 
instrumentação.  
HISTÓRIA DO DESIGN: Revoluções industrial e francesa: correntes artísticas do 
século XIX. A arte no contexto histórico nos séculos XIX e XX. As vanguardas do 
século XX. Arts and Craft’s, Art Noveau, Art Deco, Construtivismo russo, 
Neoplasticismo, Escola de Bauhaus (Alemanha).  
PLANEJAMENTO GRÁFICO: Objetivos do cliente a analise de mercado. Estratégia 
de comunicação. Processo do design. Briefing (conceito) da peça gráfica. 
Hierarquia da informação. Técnicas de composição gráfica. Elementos da 
linguagem visual. Tipografia: conceito e classificação. Teoria das cores. Leis da 
Gestalt. 
SEMIÓTICA E LINGUAGEM: Introdução ao plano da semiótica. Conceitos de 
comunicação. Os elementos do processo comunicacional. Propósitos e aplicações 
da semiótica. A noção de signo. Código e mensagens não verbais na leitura de 
interpretação de signos. Marca.  
PRODUÇÃO GRÁFICA: Preparação de arquivo (Fechamento de arquivo para 
gráfica).Tipos de acabamento. Materiais e métodos de impressão. Sistema de 
cores para impressão (RGB, CMYK e Tabela PANTONE). Orçamento e custo na 
produção gráfica.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de informática básica (Windows, Word) e 
conhecimentos básicos sobre HTML e Webdesigner. 
 

• PSICOLOGIA:  
PSICOLOGIA JURÍDICA: Histórico da Psicologia Jurídica; Funções e atribuições 
do psicólogo na Psicologia Jurídica; Campos de atuação da Psicologia Jurídica.  
DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS: conceito, finalidade e estrutura; Princípios  
norteadores  na  elaboração  de  documentos psicológicos; Modalidades de 
documentos psicológicos; Elaboração de dados e redação de documentos 
psicológicos. 
 

• RELAÇÕES PÚBLICAS:  
AS RELAÇÕES PÚBLICAS: Enfoques teóricos de Relações Públicas. Funções e 
atividades de Relações Públicas. Relações Públicas nas Organizações Modernas. 
Raízes históricas do conceito de Opinião Pública. Públicos em Relações Públicas. 
Organização de Eventos. Etiqueta: normas e condutas; definição; classificação; 
terminologia; estrutura básica de eventos; tipologia; fases de um evento; 
planejamento estratégico; operacionalização; captação de recursos; eventos 
empresariais – feira de negócios; eventos; eventos culturais. 
LEGISLAÇÃO: As atividades profissionais (Lei 5.377, de 11/09/1937). Normais de 
cerimonial público e a ordem geral de procedência (decreto 70.274, de 09/03/1972 
e suas alterações. 
 

• SECRETARIADO:  
DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO: Pesquisa: conceito e importância.  
Documentação: conceituação, importância, natureza, finalidade, característica, 
normalização.  Arquivo: conceito, importância, organização, transferência. Sistemas 
e métodos de arquivamento. 
ÉTICA: Fundamentos éticos e morais do comportamento humano nas 
organizações. Panorama das relações humanas na sociedade.  Ética, moral e 
sociedade. Função da ética. Ética como prescrição de condutas. Ética na 
Administração. Código de ética. Conduta profissional. 
RECURSOS E RELAÇÕES HUMANAS: Comportamento individual e 
organizacional. Motivação – do conceito às aplicações. Liderança. Cultura 
Organizacional. Relações interpessoais nas organizações.  
REDAÇÃO OFICIAL E COMERCIAL: Aspectos da redação técnica. Tipos de 
redação oficial, técnica: atestado, ata, circular, comunicação interna e externa, 
edital, ofício, parecer, relatório, requerimento.  
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: As esferas da comunicação empresarial. 
Funções da Comunicação. Perfil do profissional de comunicação empresarial. 
Técnicas e práticas da comunicação empresarial (comunicação verbal e não 
verbal, ruídos na comunicação, elementos e fundamentos da comunicação).  
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• SERVIÇO SOCIAL:  
Lei de Assistência Social – LOAS; Código de Ética do Serviço Social; Estatuto do 
Idoso; Questão Social no Brasil; Estatuto da Criança e do Adolescente. 


