ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI
CNPJ Nº 16.125.078/0001-61
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO)

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais.
Alfabeto. Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de
pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.

MATEMÁTICA (05 QUESTÕES)
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração.
Múltiplos e divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples.
Noções de lógica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (15 QUESTÕES)
CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D: Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições.
Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível,
ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima)
para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o
cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de habilitação. Inclusão e
mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT.
Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva:
conceito. Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, Causas de
acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes.
Interação condutor veículo. Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo.
Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força
centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Chassi. Motor.
Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de
ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de
transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros:
conceito, definições e seus meios.
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia
oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Formação, classe e emprego de palavras. Significação de palavras.
Coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal
indicativo de crase. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). Sintaxe
do período simples e compost.
INFORMÁTICA (05 QUESTÕES)
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de
computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para
edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel 2010). Windows 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (15 QUESTÕES)
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EPIDEMIOLÓGICAS: Trabalho em Equipe; Recomendação com
relação ao manuseio de inseticidas e uso de E.P.I.(equipamento de proteção individual); Noções Gerais do
Programa de Combate à Dengue; Visitas domiciliares e a pontos estratégicos, fiscalização para a promoção e
preservação da saúde da comunidade; Vigilância em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde;
Saneamento básico e saúde; Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco; Doença
e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais (endemias e doenças reemergentes); Trabalho e saúde:
prevenção de doenças associadas ao trabalho; Cuidados e medidas de controle do: calazar, dengue,
esquistossomose e doença de Chagas; Noções de higiene: profilaxia e imunidade; Sintomas, sinais, ciclos evolutivos
e controle de dengue; Vias de transmissão e vetores; Identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de Aedes
aegypti; Orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Sistema
Único de Saúde (SUS): Princípios e diretrizes.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 01. Evolução da Enfermagem através da história. 02. Princípios Éticos. 03.
Necessidades básicas do ser humano. 04. Interação do homem com o meio ambiente. 05. Agentes patogênicos. 06.
Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. 07. A função do
Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. 08. Assistência de Enfermagem: Sinais
vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. 09. Imunização: conceito, importância, tipos,
principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração,
efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). 11. Assistência ao paciente sob os
aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. 12. Unidade de enfermagem. 13. Central de material. 14.
Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e
psiquiátrica. 15. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 17. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 18. Programa de Controle de Infecção Hospitalal.
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SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I – (SAÚDE) – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA (QUADRO 3)
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia;
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10.
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.

LEGISLAÇÃO DO SUS (10 QUESTÕES)
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições
para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei
n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e
dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de
Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES)
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL: 1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico‐metodológico,
ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje. 1.2
Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em empresas. 1.3 O
serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e gestão do trabalho. 2
História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do
capital. 3 A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social. 3.1 Atuação do assistente
social em equipes interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria e serviço social. 3.3 Saúde
mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4 Responsabilidade social das empresas. 3.5 Gestão em saúde
e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais normativos e indicadores. 4 História e
constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Assistente Social. 6
Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 7 Planejamento de planos,
programas e projetos sociais. 8 Avaliação de programas sociais.
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CARGO: NUTRICIONISTA NASF: Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais –
Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função, Necessidades e Recomendações de
Nutrientes, Necessidades e Recomendações de Energia. Alimentos funcionais, Avaliação Nutricional. Dietoterapia
nas diversas patologias: cardiovasculares, distúrbios trato digestório, doenças renais, trauma, sepse, queimadura,
diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica, doenças hepáticas, neoplasias, doenças pulmonares.
Nutrição nos variados ciclos da vida infância, adulto, gestante, idosos. Aleitamento materno e Alimentação
complementar. Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes da
desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminoses. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Técnica Dietética: conceito, classificação e características; pré – preparo
e preparo dos alimentos. Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, EPIs (Normativas de trabalho) Organograma de uma UAN, Estrutura física, Coordenação e Controle de Unidades de
Alimentação e Nutrição. Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes
de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções. Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por
Agentes Físicos, Químicos e biológicos. Legislações Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas
de Fabricação, Qualidade e controle de qualidade. Código de Ética do Nutricionista – Lei 8.234/91 do CFN Resolução CFN nº 334/2004 - Resolução CFN nº 390/2006 – Resolução nº 38 de 16 de Julho de 2009 do FNDE –
Resolução CFN nº 465/2010 - Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA - Resolução RDC 275 de 21 de
outubro de 2002 da ANVISA.
CARGO: FISIOTERAPEUTA NASF: Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de
termoterapia – fototerapia hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral.
Fisioterapia em traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e
Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular; Amputação;
Prótese e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar –
gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório; Avaliação
Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de
Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho.
Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação
profissional.
CARGO: PSICÓLOGO CRAS/ CREAS: 1. Política de saúde no Brasil. 2. A saúde mental no contexto da Saúde
Pública: níveis de assistência e sua integração. 3. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas
instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. 4.
Concepções sobre grupos e instituições. 5. Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. 6.
Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo as principais teorias. 7. Métodos e técnicas
de Avaliação Psicológicas; Psicopatologias. 8. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. 9.
Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. Conceitos e procedimentos básicos
de Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação
multidisciplinar. 12. Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções
do trabalho profissional do Psicólogo. 14. Ética profissional. 15. Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. Terapia
Breve. 18. Trabalho em Rede. 19. Orientação Familiar. 20. Princípios da intersetorialidade 21. Mediação de
Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 23. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. 24. Estudo de caso.
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Lei
10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia Escolar: Teorias da aprendizagem.
Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental.
Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os fundamentos da psicoterapia.
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO: Audiologia. Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades auditivas; Avaliações
auditivas; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; seleção e adaptação de próteses auditivas. Voz:
fisiologia da produção vocal; classificação; avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias. Motricidade
orofacial: desenvolvimento das funções estomatognáticas; avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiólogo em
motricidade orofacial: gagueira, respirador oral, disfunção temporo-mandibular. Fala: alterações de fala:
disartrias, distúrbios articulatórios, desvios fonológicos. Linguagem: aquisição; desenvolvimento; alterações;
avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita. Fonoaudiologia e Saúde Pública. O trabalho
da Fonoaudiologia na Saúde Mental.
CARGO: MÉDICO PSF: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programade
Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de
avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos contagiosas da
infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças
renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças
metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune;
Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial;
Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais; Urgências e Emergências; Epidemiologia e
Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da
Mulher; Saúde da Criança;Saúde Mental;Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do
Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa
de Saúde da Família. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de
saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080
e 8.142/90.
CARGO: DENTISTA DO PSB: Anestesiologia; Cariologia; Cirurgia Oral Menor; Dentística Restauradora;
Odontologia Preventiva e Social; Endodontia; Periodontia; Diagnóstico Oral; Patologia Bucal; Materiais Dentários;
Odontopediatria e Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica: Epidemiologia das
doenças bucais; Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: Biossegurança nos serviços
odontológicos; Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos produtos de interesse à saúde bucal;
Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público; Promoção de Saúde e Prevenção das Doenças
Bucais: Práticas educativas em saúde bucal; Métodos preventivos em saúde bucal; Fatores de risco: Cárie dentária;
Doença periodontal; Má oclusão; Câncer bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: Competências do CirurgiãoDentista; Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do Auxiliar de Consultório Dentário.
Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões da cavidade oral. Noções Básicas de
Dentística Operatória: Preparo cavitário; Materiais restauradores. Noções Básicas de Periodontia. Noções Básicas
de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências Odontológicas. Noções de Informática
aplicada à Odontologia. Registro de pacientes e ficha clínica. Farmacologia e Terapêutica. Auditorias e perícias
Odontológicas. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. Abordagem do paciente sob quimioterapia e
radioterapia. Implantes contemporâneos em Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das
lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento endodôntico-obturações
de canais. Restaurações com materiais provisórios. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro.
Restaurações com amálgamas. Restaurações com resinas compostas. Prótese. Prótese fixa. Prótese parcial
removível. Prótese total.
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SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II – (GERAL) – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA
(QUADRO 4)
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia;
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10.
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.
INFORMÁTICA (10 QUESTÕES)
Sistemas de Informação: Fundamentos de Sistemas deInformação. O que é um Sistema de Informação. Hardware e
Software. Definições básicas de internet, intranet, proxy, redes de computadores e firewall. Navegadores web
(Google Chrome e Firefox). Microsoft Office 2013 a 2016 (Word, Excel e PowerPoint). Backup: Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança. Segurança na
internet: Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e
envio de mensagens, anexação de arquivos. Windows 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES)
CARGO: ARQUITETO: Projeto de arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de
necessidades físicas das atividades. Estudos de viabilidade técnico-financeira. Informática aplicada à arquitetura.
Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Projetos complementares: especificação de
materiais e serviços e dimensionamento básico. Instalações elétricas e hidrossanitárias. Elevadores.
Ventilação/exaustão. Ar condicionado. Telefonia. Prevenção contra incêndio. Programação, controle e fiscalização
de obras. Conhecimentos de orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e
controle físico- financeiro. Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de obras. Coberturas
e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Legislação e perícia. Normas técnicas, legislação
profissional. Conhecimento de AutoCAD. Conhecimento e procedimentos de projetos de escolas, hospitais, edifícios
públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e espaços de urbanização. Serviços de urbanismo e construção de
obras de arquitetura paisagística. Vistoria de construções, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de
obras. Notificações e autos referentes a irregularidades. Materiais, mão-de-obra e respectivos custos.
Sustentabilidade e suas aplicações na arquitetura. Noções de projetos complementares de arquitetura. Estrutura e
ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento.
Ergonomia. Conforto Ambiental. Inclusão social de pessoas com deficiência. Acessibilidade a edificações, espaço e
equipamentos urbanos. Computação gráfica aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e comunicação
visual. Técnicas construtivas tradicionais e modernas.
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