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ENSINO MÉDIO 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA  PORTUGUESA  ‐  Compreensão  e  interpretação  de  texto(s).  Ortografia  oficial.  Acentuação 
gráfica.  Pronomes:  emprego,  forma  de  tratamento  e  colocação.  Emprego  de  tempos  e  modos 
verbais.  Vozes  do  verbo.  Concordância  nominal  e  verbal.  Emprego  da  crase.  Pontuação.  Classes 
gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da 
oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas 
de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial. 
   
MATEMÁTICA  ‐  Números  inteiros,  racionais  (fracionários  e  decimais)  e  reais:  operações  e 
propriedades. Números e grandezas proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras 
de  três  simples  e  composta.  Porcentagem,  juros  simples  e  compostos.  Sistemas de medida:  área, 
volume, massa,  capacidade,  tempo,  sistema monetário  brasileiro.  Funções  algébricas.  Equações  e 
inequações: de 1º e 2º graus, problemas.  
 
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ‐ Santa Catarina: localização, área, 
população,  economia,  síntese  histórica  (ocupação  territorial:  povoamento  inicial,  povoamento, 
Povoamento  Vicentista,  Povoamento  Açoriano,  Conquista  do  Planalto  e  do  Oeste;  a  Invasão 
Espanhola, a República Juliana, Guerra do Contestado), cultura e folclore. Florianópolis:  localização, 
área,  população,  economia,  síntese  histórica  (fundação,  desenvolvimento  econômico  e  social  nos 
séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (35 QUESTÕES) 
 
ALMOXARIFE ‐ Conceitos e noções gerais de almoxarifado. Administração de depósitos. Atividades de 
um  depósito.  Registros  de  estoque.  Precisão  dos  registros.  Modelos  e  formulários  de  controle. 
Codificação e classificação de materiais.   Controle do almoxarifado. Controle  físico e de segurança. 
Inventário de materiais. de materiais. Conservação e tipos de embalagens de materiais.   Requisição 
de materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e movimentação de 
materiais.  
Arranjo  físico, higiene e segurança em depósitos.   Noções básicas de  informática: editor de  textos, 
planilha  eletrônica  e  internet.  Noções  básicas  de  combate  a  incêndio.  Conhecimento  geral  de 
medidas de segurança e primeiros socorros.  
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ‐ Recepção e arquivamento de documentos. Serviço postal: tipos de 
correspondência, postagem de cargas e encomendas. Correspondência eletrônica. Equipamentos de 
escritório‐computador,  impressoras,  telefones,  fac‐símile,  máquinas  de  calcular:  noções  de 
funcionamento,  terminologia  empregada  na  operação  desses  equipamentos. Atitudes  e  regras  de 
comportamento profissional para  trato diário com o público  interno e externo. Uso de editores de 
texto, planilhas, Microsoft Power Point (em nível de usuário). Ofícios, contratos, cartas, memorandos, 
requerimentos: definição, normas de  redação e encaminhamento. Relações humanas no  trabalho. 
Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros.  
 
TÉCNICO  ENFERMAGEM  ‐  Vigilância  Epidemiológica:  Notificação  Compulsória.  Assistência  de 
enfermagem  à  saúde  da  criança:  Criança  21,  PCCN,  SISVAN,  ACD,  Teste  do  Pezinho.  Coleta  de 
material  do  preventivo  do  câncer  uterino.  Precauções Universais.  Lei  do  Exercício  Profissional:  lei 
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7.498  de  1996  e  alteração  do  artigo  23  (lei  8967).  Decreto  nº  94406/878.  Código  de  ética  de 
Enfermagem.  Resolução  COFEN  nº  195/97.  Sistema Único  de  Saúde  –  SUS,  Leis  Federais  8.080  e 
8.142.  Higiene  e  segurança  do  trabalho.  Fundamentos  de  Enfermagem:  Sinais  Vitais  Curativo, 
Terapêutica  Medicamentosa  nas  diferentes  vias.  Verificação  das  medidas  antropométricas. 
Nebulização.   Esquema Básico de  Imunização    ‐ MS. Assepsia e Antissepsia. Prevenção de doenças 
infecto contagiosas e Visita Domiciliar. Métodos de desinfecção e esterilização. Conhecimento geral 
de medidas de segurança e primeiros socorros.  
TÉCNICO  DE  CONTABILIDADE  ‐  Contabilidade:  Contabilidade  básica  (Introdutória).  Sistemas  de 
informações  contábeis.  Contabilidade  Pública. Receitas  e despesas  públicas‐de  custeio;  de  capital. 
Noções básicas de Orçamento. Legislação: Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; 
Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64. 
 
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES ‐ Tramo de viga; Teste de Slump; Contra – Flecha; Concretos ‐ Traços em 
Volume;  Aceleradores  e  Redutores;  Escoramento  de  laje maciça;  Sarrafos  e  Ripas;  Cotas  de  piso. 
Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros.  
 
TÉCNICO  DE  HIGIENE  DENTAL  ‐  Agravos  à  saúde  bucal  e  processo  de  saúde‐doença.  Anatomia 
dentária.    Controle  de  infecção  na  prática  odontológica.  Educação  em  saúde  bucal.  Aspectos 
ergonômicos  aplicados  ao  trabalho  em  odontologia.  Materiais  restauradores.  Técnicas  de 
restauração  dentária.  Urgências  odontológicas.  O  trabalho  com  pessoal  auxiliar  no  atendimento 
individual  do  paciente  odontológico.  Conhecimento  geral  de  medidas  de  segurança  e  primeiros 
socorros.  
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ‐ Procedimentos para limpeza e ou designação de utensílios e instalações 
de laboratório; lavagem e secagem de vidraria e materiais em geral; Reconhecimento e manuseio de 
vidraria;  Pesagem  e medidas  (massa  e  volume);  Limpeza  e  conservação  de  aparelhos; Métodos  e 
técnicas  de  esterilização;  Conhecimento  e manuseio  de  amostras  biológicas:  sangue  total,  soro, 
plasma  sangüíneo  e  urina;  Noções  sobre  procedimentos  básicos  para  a  coleta  de materiais  para 
exame  (sangue,  urina  e  fezes);  Noções  básicas  sobre  coloração  (Gram  Ziehl,    e  Neisser,  etc.)  e 
montagem  de  lâminas;  Conhecimento  geral  de  medidas  de  segurança  e  primeiros  socorros. 
Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros.  
 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA  ‐ Formação de  imagem, Radiação secundária, Acessórios de um aparelho 
de Raios X, Composição de  filmes  radiografícos, Câmara Clara e Escura, Manipulação de químicos: 
Revelador  e  Fixador,  Ecrans,  Intensificadores,  Chassis,  Procedimentos  de  filmes  radiográfIcos, 
Proteção  Radiológica.  Anatomia  e  Fisiologia  humana,  Técnicas  radiológicas,  Incidência  básicas  e 
Acessórios. Crâneo e Face, Membros superiores e Inferiores, Coluna vertebral, Bacia, Tórax, Abdome 
e  cuidados  nos  procedimentos  radiográficos.  Protocolo  de  Tomografia  Computadorizada, 
Procedimentos  para  realização  de  Exame  em  Ressonância  Magnética.  Conhecimento  geral  de 
medidas de segurança e primeiros socorros.  
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ‐ Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação 
dos  riscos  ambientais.    Política  de  saúde  e  segurança  do  trabalho.  Implementação  de  ações 
preventivas  e  corretivas.  Análise  preliminar  de  risco.    Riscos  químicos,  físicos  e  Biológicos.  
Parâmetros  e  índices  utilizados  nas  avaliações  dos  riscos.    Instrumentos  e  técnicas  aplicadas  na 
medição  dos  riscos  ambientais.    Sistemas  de  Prevenção  e Combate  a  Incêndios.  Procedimentos  e 
normas  de  sistemas  de  segurança. Metodologia  para  investigação  de  acidentes. Determinação  de 
causas  de  acidentes.  Ações  educativas  de  segurança  e  saúde.  Equipamentos  fixos  e  móveis  de 
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combate a  incêndios: tipos,  inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme e 
detecção  e  proteção  contra  incêndio.  Instruções  gerais  em  emergências  e  Brigadas  de  incêndio. 
Acidente do  Trabalho: Conceitos,  causas  e  conseqüências do  acidente do  trabalho.  Estatísticas de 
acidentes  do  trabalho. Doenças  profissionais  e  doenças  do  trabalho. Medidas  de  controle:  EPIs  e 
EPCs. Atividades Educativas de Segurança no Trabalho: CIPA. Medidas preventivas e de controle dos 
agentes de risco.  Garantias do empregador e deveres do trabalhador. 
 


