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� NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM  
 

Português para todos os cargos de Nível Superior 

 
1. Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação lingüística: as diversas modalidades do uso da 
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. 
Crase. 9.Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 
11. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 
 
 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para todos os cargos de 
Nível Superior. 

 
1.Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
2. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 
Regulação, Pactos pela Saúde; 3. Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF; 4. Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos fundamentais. 5. 
Estatuto do Idoso: direitos fundamentais. 
 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL   
 
1. Estado e Políticas Sociais - desenvolvimento histórico no Brasil. 2. A questão social no contexto da 
globalização e da reestruturação produtiva. 3. Ética profissional do assistente social: desafios éticopolíticos e 
demandas à profissão. 4. Legislação social: direitos sociais na atual conjuntura brasileira. 5. Serviço Social e 
Saúde: trajetória histórica e debate contemporâneo. 6. Seguridade Social (saúde, previdência e assistência): 
formas de atuação do serviço social e controle social. 7. Processo de Trabalho e Serviço Social. 
 
FARMACÊUTICO  
 
Farmacologia: Farmacocinética e Farmacodinâmica. Interações Farmacológicas. Efeitos Adversos. Fármacos 
que atuam sobre o sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, renal e gastrintestinal. Fármacos 
antimicrobianos. Fármacos antiparasitários. Fármacos antivirais. Fármacos contraceptivos. Fármacos 
quimioterápicos. Classificação dos medicamentos. Toxicologia. Dispensação, conservação e acondicionamento 
de medicamentos. Química Farmacêutica. Controle de qualidade. Farmacotécnica: Aspectos Biofarmacêuticos 
de formas farmacêuticas, soluções, xaropes, suspensões, emulsões, formas farmacêuticas nasais, oftálmicas, 
auriculares, pomadas, cremes, pastas, géis, produtos transdérmicos, pós, grânulos, cápsulas, comprimidos, 
comprimidos revestidos, injetáveis, supositórios, óvulos e aerossóis. Farmacotécnica fitoterápica. Fitoterapia na 
assistência a saúde. Aspectos envolvidos na produção e qualidade de medicamentos fitoterápicos. Uso racional 
de medicamentos. Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação; Aquisição; Armazenamento e Estocagem 
de medicamentos e correlatos. Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância. Atenção Farmacêutica. 
Acompanhamento farmacoterapêutico. Legislação Sanitária e Profissional Pertinente a Farmácia: Código de 
ética, o Exercício Profissional, Política Nacional de Medicamentos; Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Medicamentos Genéricos; Medicamentos 
Controlados (Portaria 344/98). 
 
 
FONOAUDIÓLOGO  
 
1. Aquisição da linguagem infantil, aspectos clínicos, teóricos e de desenvolvimento. 2. Distúrbios e alterações da 
linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição. 3. Avaliação e classificação dos distúrbios da 
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voz, fala, fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita. 4. Reabilitação dos 
distúrbios da voz, fala, fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita. 5. Estudo 
Fonético e Fonológico do Português. 6. Respiração oral, uma visão sistêmica e multidisciplinar. 7. Inter-relação 
entre fonoaudiologia e odontologia. 
 
 

MÉDICO AUTORIZADOR  

 
Conhecimentos específicos de medicina geral. Processos administrativos na área da saúde. Legislação e 
códigos que regem a assistência à saúde. NOB 96, NOAS 2002, LEI FEDERAL 8080, LEI FEDERAL 8142, 
DECRETO FEDERAL 1651/95, DECRETO FEDERAL 1232/94, EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00, PT/GM 
2023/04, Manual do Sistema de Informações Hospitalares/2004, Orientações técnicas do SIA E SIH/04. Ética 
profissional. Manual de Glosas. 
 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  

 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção 
à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e 
assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. Assistência à gestação 
normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido normal e condução da puericultura; 
Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice; 
Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Diagnostico das 
patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Técnicas e cuidados relativos às 
cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; 
Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Promoção de ações de educação em saúde e 
ações em parceria com a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando 
grupos mais vulneráveis; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de 
informação na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e 
contrareferência; Estudos de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na 
população sob sua responsabilidade; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da 
unidade. Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a 
equipe de saúde.  
Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. 
Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas e crônicas. 
Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. 
Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA  
 
Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames 
complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome pré-
menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência 
urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério descompensado. Patologias 
benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. 
Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. 
Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e 
endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e propedêutica da gestação. Estudo das 
doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento prematuro de 
placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças hipertensivas 
do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de membranas. Crescimento intra-uterino restrito. Diabete Melitos 
e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. 
Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias 
da gestação e do puerpério.  
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Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. 
Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas e crônicas. 
Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. 
Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 
 

MÉDICO PEDIATRA  

 
História e exame físico em pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência integral a saúde da criança. Educação 
em saúde: Conceitos: Prioridades em saúde maternas infantil. O papel educativo do pediatra. Crescimento e 
desenvolvimento. Fatores do crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento Neuro - Psicomotor e Emocional. 
Necessidades afetivas. Parâmetro de crescimento e desenvolvimento. Higiene Alimentar. Princípios gerais da 
alimentação da criança. Aleitamento materno. Alimentação do Pré-escolar e escolar. Principais distrofias 
carenciais primárias. Doença diarréica Terapia de rehidratação oral. Higiene Anti-Infecciosa. Imunização: 
Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: Prevenção e tratamento. Higiene do Ambiente 
Físico.Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção de Acidentes na 
Infância. Primeiros socorros em Pediatria. Pediatria Clínica. Semiologia Pediátrica. Nutrição e distúrbios 
nutricionais. Necessidades básicas requeridas nas diferentes idades. Critérios de avaliação de criança eutrófica e 
distrófica. Classificação (Desnutrição, Marasmo, Kwashiokor). Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sistema 
digestivo: Sinopse de fisiologia Malformações. Gastrenterites Alergias Alimentares Desidratação. Desequilíbrios 
Hidroeletroliticos, Acidose, Alcaloses. Sist. Respiratório: Sinopse de fisiologia Malformações. IVAS: 
Rinofaringites, Amidalites, Otites, Rino-sinusopatias, Bronquite, Bronquiolite, Pneumonias, Asma, Afecções 
pulmonares Crônicas. Sistema Cardiovascular: Sinopse de fisiologia Malformações congênitas. Insuficiência 
cardíaca, Infecções: Febre Reumática, Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de fisiologia, Malformações. 
Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso. Distúrbios Motores de instalação aguda. Problemas de aprendizagem: 
considerações neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de Fisiologia Déficit pondero- estatural. Distúrbios 
Tireoidianos, Diabetes, hiperplasia de supra-renal.  
Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. 
Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas e crônicas. 
Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. 
Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 
 

MÉDICO PSIQUIATRA  

 
Psicopatologia. A relação médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de 
humor. Transtornos de ansiedade. Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 
Suicídio e outras emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. 
Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana e 
seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental pública. Psiquiatria infantil. Psicofarmacoterapia. 
Psicoterapias. Psiquiatria forense e ética.  
Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. 
Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas e crônicas. 
Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. 
Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 

NUTRICIONISTA  
 
Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e perspectivas de 
Ações. Políticas Públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Combate à Fome (Fome Zero – 
Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições de controle e vigilância nutricional e 
epidemiológica: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): a) objetivos B) ações com enfoque 
nutricional; SISVAN (Vigilância Alimentar e Nutricional): a) objetivos b) ações. NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família): a) definição b) objetivos c) relação com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação Nutricional e 
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interação com a equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). Nutrição básica: a) conceitos b) propriedades c) 
nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes 
alimentares). Nutrição e ciclos de vida: a) avaliação nutricional (critérios e métodos) b) necessidades nutricionais 
e suplementação - recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescentes, adultos, idosos, 
gestantes e nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em 
patologias específicas: a) distúrbios do metabolismo b) distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) 
hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências nutricionais h) doenças infecto 
contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a) epidemiologia b) causas c) conseqüências d) 
avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento materno e artificial. Educação 
Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações c) hábitos e guias alimentares regionais d) 
elaboração de material educativo. Técnica Dietética e noções de boas práticas. 
 
 
ODONTÓLOGO CIRURGIÃO  

 
Fraturas de Mandíbula. Fraturas do Esqueleto Fixo da Face. Traumatismo Alvélo-Dentário. Fundamentos de 
Cirurgia Ortognática. Técnicas de Exodontia – Dentes Superiores e Inferiores. Esterilização – Biossegurança. 
Acidentes e Complicações em Cirurgia Oral. Lesões dos Tecidos Moles. Cistos dos Maxilares. Terceiros molares 
Superiores e Inferiores Bloqueios regionais para Maxila e Mandíbula. 
 
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 
 
Anatomia, fisiologia e patologia da polpa e canais radiculares; emergências em endodontia; preparo biomecânico 
dos canais radiculares; obturação dos canais radiculares; traumatismo dentários; reparação apical e periapical 
após tratamento endodôntico; tratamento de dentes com rizogênese incompleta; reabsorções dentárias; 
tratamentos endodônticos conservadores. 
 

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA  

 
Anatomia do Periodonto. Classificação das Doenças Periodontais. Epidemiologia das Doenças Gengivais e 
Periodontais. Etiopatogenia das Doenças Gengivais e Periodontais. Microbiologia e Imunologia da Doença 
Periodontal. Interações entre Parasita e Hospedeiro na Doença Periodontal. Fatores Genéticos Associados à 
Doença Periodontal. Placa e Cálculo Dental e Fatores Predisponentes. Influência das Doenças Sistêmicas no 
Periodonto. Influência das Doenças Periodontais nas Alterações Sistêmicas. Tabagismo e Doença Periodontal 
Patologia Periodontal. Doença Gengival: Mecanismos de Defesa; Inflamação Gengival; Características Clínicas 
daGengivite ; Aumento Gengival; Infecções Gengivais Agudas; Doença Gengivalna Infância; Gengivite 
Escamativa. Doença Periodontal: Bolsa Periodontal; Perda Óssea e Padrões de Destruição Óssea; Desordens 
do Sistema Mastigatório; Periodontite Crônica; Periodontite Ulcerativa Necrosante; Periodontite Refratária; 
Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas; Periodontite Agressiva. Tratamento da Doença 
Periodontal: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Tratamento; Diagnóstico Clínico e radiográfico da Doença 
Periodontal; Determinação do Prognóstico Instrumentos e instrumentação em periodontia: Instrumentação 
Manual; Instrumentação Sônica e Ultra-sônica; Irrigação. Tratamento periodontal básico: Raspagem e 
Alisamento Radicular; Controle Químico e mecânico de placa; Terapia Oclusal. Terapia Cirúrgica Periodontal: 
Princípios Gerais da Cirurgia Periodontal; Curetagem Gengival; Gengivectomia; Tratamento do Aumento 
Gengival; Retalho Periodontal para Terapia da Bolsa; Cirurgia Óssea Ressectiva. Terapia Periodontal 
Regenerativa: Cirurgia Óssea Regenerativa; Tratamento de Dentes com Envolvimento de Furca. Terapia 
Mucogengival: Cirurgia Plástica Periodontal. Tratamento Periodontal de Suporte. 
 
PSICÓLOGO 
 
1. A pesquisa científica como base para a atuação profissional; 2. Os diferentes métodos de observação do 
comportamento humano; 3. O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; 4. Modalidades de 
intervenção em Psicologia da Saúde. 5. Perspectivas em Psicologia da Saúde; 6. Comportamentos relacionados 
à saúde; 7. O processo de avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em saúde; 8. 
Influências sociais e ambientais sobre a saúde; 9. Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS; 10. 
Ética do psicólogo nos serviços de saúde pública. 
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� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

Português para todos os cargos de Nível Médio 

 
1. Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação lingüística: as diversas modalidades do uso da 
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. 
Crase. 9.Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 
11. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 
 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para todos os cargos de 
Nível Médio. 

 
1.Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
2. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 
Regulação, Pactos pela Saúde; 3. Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF; 4. Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos fundamentais. 5. 
Estatuto do Idoso: direitos fundamentais.  
 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

 
1.   Dentição decídua. 2.   Uso de fluoretos. 3.   Dieta e saúde bucal. 4.   Promoção de saúde bucal. 5.   Equipe 
de saúde bucal. 6.   Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. 7.   Doenças periodontais. 8.   Cárie dentária. 
9.   Risco de cárie dentária. 10. Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 11. 
Aspectos éticos na prática odontológica. 12. Prevenção das doenças periodontais. 13. Educação e motivação em 
saúde bucal. 14. Prevenção das doenças bucais. 15. Bioética e odontologia. 16. Anatomia dental. 17. 
Identificação dos dentes. 18. Arquitetura da maxila e da mandíbula. 19. Anatomia da cavidade bucal. 20; 
Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. 21. Ações de saúde bucal em uma 
unidade de saúde da família. 22. Importância da coleta de informações do usuário e documentação. 24. 
Manutenção preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 
25. Radiologia aplicada na odontologia. 26. Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 
 
 

 AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

 
Atenção Básica a Saúde: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB; O Técnico em Enfermagem 
inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de 
frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a 
Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, 
Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia 
na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador. Biossegurança: 
Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de 
Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Primeiros socorros. Técnicas básicas de 
enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, 
oxigenioterapia, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: 
Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.  
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DIGITADOR 
 
Windows: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e 
recuperação de arquivos ou pastas. Word: Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação 
de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, 
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala 
direta. Excel: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-definidos, conceitos de células, 
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub-totais, obtenção de dados 
externos. Internet: Segurança na internet, vírus e anti-vírus. 
 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 
Atenção Básica a Saúde: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB; O Técnico em Enfermagem 
inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de 
frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a 
Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, 
Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia 
na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador. Biossegurança: 
Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de 
Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Primeiros socorros. Técnicas básicas de 
enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, 
oxigenioterapia, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: 
Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.  
 
 
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
Noções de ética e cidadania. Vigilância em saúde – histórico e conceitos. Perfil demográfico e epidemiológico do 
Brasil. Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Vigilância em Saúde Ambiental. Vigilância em Saúde do 
Trabalhador. Sistema de Informações da Vigilância em Saúde e Análise de situação de saúde. Missão e 
objetivos da Vigilância Sanitária. Processo de trabalho em Vigilância Sanitária. Risco e Gerenciamento de risco 
sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária. Atribuições do Técnico em Vigilância Sanitária. 
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª. Série/Ano)  
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM  
 
Português para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Instrutor de Marcenaria e Motorista 
Socorrista. 
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 
sinônimos e antônimos; 3.Singular e Plural; 4.Morfologia: processos de formação de palavras; 5.classes 
gramaticais; substantivos, conjunções, verbos, adjetivos, flexões dos nomes e verbos. 6.Concordância 
nominal e verbal; 7. Regência nominal e verbal.  8.Ortografia. 9.Pontuação. 10.Acentuação gráfica; 
11.Vocabulário. 
 
 

Matemática para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Instrutor de Marcenaria e Motorista 
Socorrista. 

 
1. Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos com idéia de 
porcentagem e fração. 2. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. 3.Tratamento de informações: 
Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 4. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das 
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unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 
Relação entre as medidas. 5. Geometria (ângulo).  
 
 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-
Doença / determinantes/ condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento/territorialização. 
Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em saúde. Promoção da 
saúde: conceitos e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Formas de aprender e ensinar em 
educação popular. Participação e mobilização social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. 
Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. 
 
 
INSTRUTOR DE MARCENARIA 
 
Tipos de madeira: seleção de madeira; Estrutura dos móveis; Uso de colas; Uso adequado de lixa; Manutenção 
da madeira; Trabalhando com chapas; Acabamento dos móveis; Ferramentas e maquinaria: uso e função; 
Material utilizado; Prevenção de acidentes.  
 
MOTORISTA SOCORRISTA 
 
1.Legislação brasileira de trânsito. 2. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção 
Defensiva de veículos automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de 
trânsito. 3. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de 
pequenos defeitos em motores de combustão interna, ciclo Otto ( gasolina e álcool ), ciclo Diesel e dos sistemas 
de transmissão, suspensão, freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos pesados para 
transporte de passageiros. 


