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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Conteúdos Gerais: 
 

Língua Portuguesa - Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. 
Linguagem figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e grau. 
Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes 
pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. Regência. 
Micro e Pequenas Empresas no Brasil (incluindo Lei Geral) - Noções Básicas da Lei 
Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da MPE) e suas alterações.  
Informática – Domínio de informática como usuário: internet; uso e acesso à base de 
dados e fontes de informação on-line; navegadores; redes sociais e sua aplicabilidade 
corporativa; conceitos básicos sobre cloud computing e novas tecnologias de internet. 
Conceitos básicos sobre redes de computadores; sistemas de informação e segurança da 
informação. Noções básicas sobre hardware e software. Correio Eletrônico (mensagens, 
anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 97/2000/2003/XP/2007/2010 em português: 
edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - 
cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e 
gramática). Microsoft Excel 97/2000/2003/XP/2007/2010 em português: criação de pastas, 
planilhas, uso de formulas, funções e macros, configurar página, impressão, operações do 
menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados externos, classificar. 
Microsoft Power Point 97/2000/2003/XP/2007/2010 em português: criação de 
apresentações, funções, recursos de apresentação e animação, geração de arquivo pps e 
outras ferramentas do Power Point. Microsoft Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 em 
português: criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de aplicativos, 
interação com os aplicativos do Microsoft Office.  

Conteúdos Específicos: 

Termo de Referência: Atuação do Sistema SEBRAE-BA em acesso à Inovação e 
Tecnologia.  
Manual de OSLO; 3ª Edição.  
Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. 
Noções de Plano de negócios. 
Legislação de Propriedade Industrial: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Decretos nº 2.553, 
de 16 de abril de 1998 e nº 3.201, de 6 de outubro de 1999 (com as alterações introduzidas 
pelo Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003). 
Noções de gestão ambiental em relação à inovação. 
Noções de Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). 
Cenário (Empreendedorismo e Inovação) das Pequenas Empresas da Bahia. 

 
Salvador, 13 de setembro de 2012 

Sebrae-BA 


