
                   
ANEXO II 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 
 

1 - Língua Portuguesa: Para os cargos de Nível Elementar  
Ortografia; acentuação gráfica; separação silábica; sinônimos e antônimos; plural e singular; aumentativo e diminutivo; pontuação; 
maiúsculas e minúsculas; adjetivo e verbo; 
1.2 - Matemática: Para os cargos de Nível Elementar  
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, 
comprimento, capacidade, massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. 
 
2 - Língua Portuguesa: Para os cargos de Nível Fundamental Completo  
I – Leitura e interpretação de textos. II – FONOLOGIA. Classificação dos fonemas e das palavras quanto à tonicidade, encontros 
vocálicos consonantais e dígrafos; ORTOGRAFIA. Formas variantes, alguns usos ortográficos especiais. III – MORFOLOGIA. 
Substantivo, adjetivos, artigo numeral, pronome, verbos e categorias gramaticais invariáveis. III – Frase, oração e período; 
concordância verbal nominal; vocativo; aposto e crase. 
2.1 - Matemática: Para os cargos de Nível Fundamental Completo  
Números reais; Produtos Notáveis; Fatoração; Potenciação e Radiciação; Equações de 1º e 2º Graus; Frações e números decimais; 
Problemas; Operações com números naturais; Resolução de problemas; 
2.2 - Específica para o cargo de Agente Comunitário De Saúde  
Noções elementares referente à assistência à saúde da mulher, (pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, 
planejamento familiar,); Portaria nº. 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 - Atividades do ACS á orientação às famílias e á comunidade 
para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - Princípios e 
diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da Família" - Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas 
Domiciliares; Como proceder em casos de doenças contagiosas; Planejamento local de atividades; Estatuto da Criança e do 
Adolescente - artigos 7º a 14, 19 a 32, 86 a 89; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – P.S.F; Aleitamento 
Materno; Calendário de Vacinação: criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a 
alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - Ministério da Saúde; 
Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estatuto do Idoso - Lei 
10.741 de 1 de outubro de 2003; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/1 2/1 990 
- dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; Lei Complementar nº.  104 de 
06/08/2007 Dispõem sobre a criação do emprego Público no âmbito da administração direta do Município e da outra providencias; 
Meio ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; 
 
3.0 - Língua Portuguesa: Português para os cargos de Nível Médio e Superior 
I – Compreensão Interpretação de texto, significação das palavras Leitura interpretação de textos, Gêneros textuais. II – 
FONOLOGIA.  Fonética, Fala e Língua, Ortografia. III MORFOLOGIA. Estrutura e Formação das palavras, Classes de Palavras. 
IV - SINTAXE. Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos Acessórios da Oração, Concordância Verbal 
e Nominal, Regência, Figuras de Linguagem, Sinais de pontuação e Acentuação Gráfica.  
O conteúdo programático é o mesmo para os cargos de Nível Médio e Superior, porém as provas atenderão ao nível de 
escolaridade exigida para o cargo. 
3.1 - Matemática: Para os cargos de Nível Médio e Superior; 
Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; Sistema de 
Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, 
Capacidade, Massa e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, 
Proporções; Regra de Três; Média; Juros; Porcentagens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus; 
Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas 
Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; Números Binomiais e Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios e 
Equações Algébricas; Matemática Financeira; Geometria; 
O conteúdo programático é o mesmo para os cargos de Nível Médio e Superior, porém as provas atenderão ao nível de 
escolaridade exigida para o cargo. 
3.2 - História de Rondônia: A Conquista e colonização da Amazônia e a submissão do indígena; a Exploração conquista e 
ocupação da Amazônia no contexto do antigo regime; O mercantilismo e as políticas de colonização dos vales do Madeira e do 
Guaporé; A sociedade colonial Guaporeana, aspectos do cotidiano, a escravidão e a resistência escrava; Navegação no rio madeira e 
à abertura do rio Amazônia à navegação internacional. A exploração e colonização do Oeste da Amazônia, O processo de ocupação 
e expropriação indígena na área do Beni; Mão de obra para os seringais do Alto Madeira e A questão acreana e a construção Estrada 
de Ferro Madeira Mamoré. O Território Federal do Guaporé e a criação do Estado de Rondônia. Geografia de Rondônia: Aspectos 
gerais do Estado; Região Norte do Brasil; Brasil político; Limites do Estado; Estado de Rondônia (Evolução Político-
Administrativa, Evolução Econômica, Setores Produtivo da Agropecuária Hidrografia); Área e População do Estado; Zoneamento 
Sócio-Econômico-Ecológico e Cidades de Rondônia. 
O conteúdo programático é o mesmo para os cargos de Nível Elementar, Fundamental, e Fundamental completo, Nível 
Médio e Superior, porém as provas atenderão ao nível de escolaridade exigida para o cargo. 
3.3 - Específica para o cargo de Técnico em Enfermagem: Ética profissional. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia 
humanas. Microbiologia e parasitologia. Nutrição e dietética. Enfermagem médica. Enfermagem cirúrgica. Enfermagem em saúde 
pública. Enfermagem neuropsiquiátrica. Psicologia aplicada. Farmacologia. Relações humanas no trabalho. Segurança no trabalho. 
Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Enfermagem do trabalho. Atendimento de 
emergência e primeiros socorros.   
 



                   
3.4 - Específica para o cargo de Enfermeiro: Saúde e Doença (conceito, condições de saúde). Conforto, segurança e Higiene do 
paciente. Verificação de sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial). Anotações no Prontuário. Administração de 
medicamentos (preparo e vias de administração). Ações de Enfermagem em tratamentos especiais (curativos e aplicações). Coleta 
de material para realização de exames. A promoção da saúde como base das ações de enfermagem em saúde coletiva. Vigilância 
Epidemiológica. Vigilância das doenças transmissíveis. Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose. Imunização. Doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas degenerativas (hipertensão e diabetes melitos) Saúde da mulher. Saúde da 
criança. Saúde do Adolescente. Saúde do Idoso. Saúde Bucal. Sistema Único de Saúde-SUS. Ética profissional princípios básicos 
de ética e relações humanas. COFEN e COREN. Direitos e deveres do Auxiliar de Enfermagem. Programa de Atenção Básica 
Ampliada (PSF). Visitas domiciliares. 
 

3.5 - Específica para o cargo de Farmacêutico Generalista: Farmacologia: Classificação das drogas. Classificação das formas 
farmacêuticas. Vias de administração de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de ação 
de drogas. Interações medicamentosas. Relação dose efeito. Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos 
gerais. Anestésicos locais. Anticonvulsivantes. Ansioliticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgésicos. Antiinflamatórios 
esteroidais e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti-hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores. 
Broncodilatadores. Antialérgicos. Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. Antiparasitários. Antisépticos. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas 
para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia 
Hospitalar: Estrutura organizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de medicamento e correlatos. Análise de 
medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Manipulação de formas magistrais e oficinas. Planejamento e 
controle de estoque. Medicamentos controlados. Controle infecção hospitalar. Suporte nutricional parenteral. Legislação e Código de Ética 
farmacêutico. Farmácia hospitalar: histórico, objetivos e funções; Seleção de medicamentos; Sistemas de distribuição de 
medicamentos em farmácia hospitalar; Abastecimento e gerenciamento de materiais; A farmácia no controle das infecções 
hospitalares. 
 

3.6 - Específica para o cargo de Supervisor Pedagógico: História da Educação Brasileira; As teorias educacionais e a Educação 
Brasileira. Filosofia da Educação: concepções modernas e pós-modernas. Organização curricular na educação básica. Avaliação educacional: o 
acompanhamento a ser desenvolvido pelo corpo técnico-pedagógico junto ao corpo docente e discente; Concepções de avaliação. Organização e 
gestão da escola; O papel de orientadores pedagógicos e educacionais na organização do trabalho escolar e no apoio aos processos de ensino e de 
aprendizagem; Atuação do corpo técnico-pedagógico na construção e na implementação do projeto pedagógico; Relações da escola com a família 
e a comunidade. Legislação educacional: implicações no trabalho do pedagogo na escola e no sistema educacional. A Função Social dos 
Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade Contemporânea; As funções sociais da escola pública contemporânea; O Projeto Político 
Pedagógico; A Avaliação no Processo de Apropriação do Conhecimento; O currículo; Mídia e Educação. 
 

3.7 - Específica para o cargo de Psicólogo: Conceitos e atuação do psicólogo; A ética de psicólogo; Teorias psicogenéticas e do 
desenvolvimento; Construção do conhecimento e Deficiência; A Instituição Escolar, Infância e Juventude; Ensino e Aprendizagem, 
Educação Especial; A política social no Brasil como fator determinante no processo de organização das instituições escolares; O 
trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações 
familiares; Psicoterapias grupal e individual para crianças, familiar e outros; Sistema único de saúde - SUS: suas regras, princípios e 
organização; Abordagens terapêuticas; prevenção primária em saúde; teorias de Freud, Piaget e Lacan; A Sexualidade infantil 
(teorias); 
 

3.8 - Específica para o cargo de Nutricionista: Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de 
nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; 
aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na 
infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. 
Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do 
estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: 
interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição 
proteico-calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. 
Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo 
preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração de serviços 
de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios para 
coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de 
alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética Profissional; 
 

3.9 -Específica para o cargo de Assistente social: O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente; Saúde e 
Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente 
social; A prática do Serviço Social; referência teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, 
programa, projeto; Trabalho com comunidades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 
ensino e no Conselho Tutelar; Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS; 
 
3.10 - Específica para o cargo de Professor Classe “B”: História, Filosofia e Sociologia da Educação. Sociedade, Estado e 
Educação Escolar; Plano de aula-objetivo; Lei 9.394 de 20/12/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente); APM (Associação dos Pais e Mestres); Escola e educação; aprendizagem; tipos de aprendizagem; motivação; 
tendências pedagógicas; a importância dos objetivos; planejamento; currículo; recursos de ensino; o relacionamento na sala de aula; 
leitura; escrita; Projeto Político Pedagógico. Gestão democrática escolar e articulação comunitária; Temas transversais. Concepção 
de desenvolvimento e aprendizagem. Legislação Educacional: FUNDEB; 
 

3.11 - Professor de Educação Física: Esquema corporal; Orientação espaço-temporal; Qualidades físicas básica; Anatomia 
humana; Expressão corporal; cinesiologia; recreação; Jogos: basquete, voleibol handebol; futebol de salão, judô, natação, atletismo, 



                   
ginástica; jogos olímpicos; condicionamento físico; organização de eventos; esporte na escola. Conteúdo de didática Educação, 
pedagogia, Didática. A educação como ato político, Tendência pedagógicas na prática docente, Desenvolvimento psicogênico em 
Jean Piaget e implicações para a educação em Paulo Freire. Pedagogia da autonomia em Paulo freire. Métodos pedagógicos. 
Técnicas pedagógicas. Relações professor-aluno. Planejamento de ensino e seus níveis Projeto 
 

3.12 - Para o Cargo de Médico Clínico Geral: Programas de Saúde Pública (Vigilância Epidemilógica, Vigilância das Doenças 
Transmissíveis, Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose, Imunização, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, 
Doenças Crônicas degenerativas, Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso). Sistema Único de Saúde (origem, princípios e diretrizes). 
Dor fisiopatologia; Dor torácica; Dor abdominal; Cefaléias; Dor lombar e Cervical; Distúrbios da regulação térmica; Calafrios e 
Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar; Edema; 
Cianose, hipoxia e policitemia; Hipertensão arterial; Síndrome de choque; Colapso e morte cardiovascular súbita; Insuficiência 
cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite 
infecciosa; Miocardiopatias e miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; 
Diarréia e Distúrbios da função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e 
hepatomegalia; Cirrose; Distensão abdominal e ascite; Coledocolitiase; Doenças do pâncreas; Líquidos e eletrólitos; Acidose e 
alcalose; Anemias; Hemorragia e trombose; Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das 
afecções mais comuns da pessoa idosa; Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação 
alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de angustia respiratória do adulto; Estado de mal asmático; Doença 
pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; 
Obstrução das vias urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites; Doença articular degenerativa; Artrite 
infecciosa; Distúrbios da coagulação; Diabetes mellitus; Doenças da tireóide; Doenças vasculares cerebrais, Traumatismo 
cranioencefálico e raquimedular; Viroses do sistema nervoso central: meningites e encefalites; Coma; Doenças ocupacionais; 
Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais.  
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