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GABINETE DA REITORIA 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 7 AO EDITAL N. 50/2016  
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, torna público o presente Edital Complementar que retifica o Anexo VI, quanto aos programas 
para o cargo de Sonoplasta, que exige Nível Médio completo. Assim, os programas das disciplinas para 
esse cargo são os que se referem aos Cargos de Nível Médio. Os programas para o cargo de Sonoplasta 
passam a ser: 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO      

 

CONHECIMENTOS COMUNS 

 

Língua Portuguesa 

 
1. Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros: efeitos de sentido, hierarquia dos sentidos do 
texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, 
intertextualidade, linguagem não verbal. 2. Modos de organização do texto: descrição, narração, exposição, 
argumentação, diálogo e esquemas retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e consequência, 
comparação, gradação, oposição, etc.). 3. Estrutura textual: progressão temática, parágrafo, período, 
oração, pontuação, tipos de discurso, mecanismos de estabelecimento da coerência, coesão lexical e 
conexão sintática. 4. Gêneros textuais: análise das características composicionais de editorial, notícia, 
reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, pintura, placa, 
propaganda institucional/educacional, etc. 5. Estilo e registro: variedades linguísticas, formalidade e 
informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. 6. Língua padrão: 
ortografia, formação de palavras, pronome, advérbio, adjetivo, conjunção, preposição, regência, 
concordância nominal e verbal. 
 

Matemática 

 
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, divisibilidade, 
máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos; Números racionais e 
irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto; Números complexos: conceito, 
operações e representação geométrica; Situações-problema envolvendo conjuntos numéricos. 2. Progressão 
Aritmética e Progressão Geométrica: Razão, termo geral e soma dos termos; Situações-problema envolvendo 
progressões. 3. Noções de Matemática Financeira: Razão e Proporção; Porcentagem; Juros simples e 
composto. Situações-problema envolvendo matemática financeira. 4. Equações e Inequações: Conceito; 
Resolução e discussão. Situações-problema envolvendo equações e inequações. 5. Funções: Conceito e 
representação gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial e modulares; Situações-problema 
envolvendo funções. 6. Sistemas de equações: Conceito; Resolução, discussão e representação geométrica; 
Situações – problema envolvendo sistemas de equações. 7. Noções de Estatística: Apresentação de dados 
estatísticos: tabelas e gráficos; Medidas de centralidade: média aritmética, média ponderada, mediana e 
moda. Resolução de problemas envolvendo noções de estatística. 
 

Informática 

 
1. Sistemas operacionais Windows: menu Iniciar; barra de tarefas; área de trabalho; gerenciamento de 
janelas; usando menus, botões, barras e caixas; teclas de atalho do sistema operacional; ajuda e suporte do 
sistema operacional; gerenciamento de pastas e arquivos; atalhos; encontrando informações específicas por 
meio de pesquisas; parâmetros de pesquisa; gerenciamento de impressão; instalando e removendo 
programas; como iniciar programas automaticamente; opções de configuração no Painel de Controle; 
configuração de dispositivos de hardware (mouse, teclado, impressora, câmera fotográfica, câmera web, 
caixas de som, microfone, outros dispositivos); aplicativos do sistema operacional (edição de texto e de 
imagens, calculadora, ferramentas de acessibilidade, outros aplicativos). 2. Aplicativos para edição de textos 
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por meio de software livre e de software comercial: ambiente do software; operações básicas com 
documentos (salvar, salvar como, fechar, criar, abrir e imprimir); edição e formatação do texto (movimentar, 
selecionar, apagar, copiar, recortar, colar, desfazer, repetir, copiar formatação); fontes de texto (nome, estilo, 
cor e efeitos); cabeçalhos; rodapés e notas de fim e de rodapé; parágrafos (alinhamento, espaçamento, 
margens, tabulações, marcadores e numeração, bordas e sombreamento); colunas; tabelas; verificação 
ortográfica e gramatical; impressão (visualização, início e cancelamento de impressão, configuração de 
página, impressão de números de página); quebras e seções; capitalização; numeração de páginas; 
legendas; índices; campos predefinidos; caixas de texto; edição, inserção e formatação de figuras; inserção 
e formatação de outros objetos; recursos de ajuda. 3. Navegadores de Internet e serviços de busca na Web: 
redes de computadores e Internet; elementos da interface dos principais navegadores de Internet; 
navegação e exibição de sítios Web; gerenciamento de abas e janelas; gerenciamento dos principais 
navegadores de Internet (personalização de menus, página inicial e barras de opções; Favoritos; Histórico; 
Downloads; janelas pop-up; zonas de segurança; proteção; navegação anônima ou privativa; entre outras 
alterações e configurações); pesquisas de texto e de imagens na Web (opções básica e avançada); 
configurações de pesquisa. 4. Hardware, periféricos e conhecimentos básicos de informática: tipos de 
computador; tipos de conexão (USB, VGA, HDMI, e SATA, memória externa nos formatos SD, miniSD, 
microSD, Compact Flash, xD); monitores de vídeo; teclados; mouses; CPUs; gabinetes; memórias; 
elementos de informação; unidades de armazenamento; periféricos; impressoras; digitalizadores; modems; 
tecnologias; vírus e programas antivírus; cartões de memória; modem; caixas de som; microfone; câmera 
fotográfica; câmera web. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Sonoplasta 

1. Princípios físicos: ondas sonoras e suas propriedades: reflexão, refração, difração, acústica dos 
instrumentos musicais. 2. Medição de frequência, potência e intensidade. 3. Fundamentos da percepção 
sonora: fisiologia da audição, altura, timbre, intensidade e os limiares da audição. 4. Saúde no trabalho: 
prevenção de perdas auditivas. 5. Microfones: tipos e aplicações. 6. Técnicas de gravação: edição, 
mixagem e masterização sonora. 7. Amplificação. 8. Equalização. 9. Processamento digital de sinais. 
 

 
Os demais itens do Edital e dos anexos permanecem inalterados. 

 
Goiânia, 11 de janeiro de 2017. 

 
 

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 
Reitor da UFG 


