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ANEXO II - PROGRAMA DE PROVAS 
 

 

                              ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
 

CARGOS: SERVENTE, SERVIÇOS GERAIS E COVEIRO.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; 
Dígrafos; Adjetivo; Pontuação; Substantivo - gênero, número, grau; Separação de 
sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e Interpretação de texto. Obs. Já 
serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 
de 29/09/08.  
 
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, 
reais e fracionários. Operação com os conjuntos numéricos: adição, subtração, 
divisão, multiplicação, potenciação e radiciação; Equações e inequações de 1º 
grau; Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de 
capacidade, de massa, de tempo. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGOS: SERVENTE E SERVIÇOS GERAIS 

Garantir a prestação qualitativa dos serviços, organizar e manter os 
equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; participar de reuniões, 
treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; 
realizar outras tarefas correlatas pela Chefia. 
 

CARGO: COVEIRO 

Garantir a prestação qualitativa dos serviços de sepultamentos, preparação de 
peças necessárias à montagem das carneiras, tampas do ossuário e 
columbários, retirada de lápides, limpeza e caiação dos columbários; fechar 
sepulturas utilizando terra ou laje; acompanhar e participar na exumação de 
cadáver(es); cumprir os procedimentos para identificação de cadáver(es); 
controlar, limpar, manter os locais e patrimônios públicos; organizar e manter os 
equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; participar de reuniões, 
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treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; 
realizar outras tarefas correlatas solicitadas pela chefia. 
 
                              
                                 ENSINO FUNDAMENTAL  COMPLETO 
 
 

CARGOS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MONITOR, ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO, MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
 

PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; 
Emprego do hífen; Ortografia; Pontuação; Estrutura das palavras; Classes 
gramaticais; Flexão verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação; 
Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e 
verbal; Crase; Interpretação de texto; Análise sintática: termos da oração, 
classificação de orações. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas 
introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.  
 
MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e 
reais; Operações com os conjuntos numéricos: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Equação do 2º 
grau; Fatoração; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e 
Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das figuras planas; Sistema 
decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
CARGOS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA E OPERADOR DE 
MÁQUINAS 
 
Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro; regras 
gerais para a circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas; os sinais 
de trânsito, segurança e velocidade; registro e licenciamento de veículos; 
condutores de veículos - deveres e proibições; infrações à legislação de trânsito, 
penalidades e recursos; manutenção de veículos; noções básicas de mecânica 
automotiva; primeiros socorros em acidentes de trânsito; circulação urbana e 
trânsito; direção defensiva. 
Lei 9.503 de 23 de setembro de 1.997  
Lei 9.602 de 21 de janeiro de 1.998  
Conhecimentos gerais sobre direção defensiva.  
Noções básicas de primeiros socorros, mecânica e meio ambiente.  
Placas de sinalização e regulamentação de trânsito.  
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:  
SOBRINHO, José Almeida e Outros, Novo Código de Trânsito Brasileiro. Editora 

Jurídica Mizuno, 1
ª

ed. Campinas-SP. 
 
 
CARGO: MONITOR 
Lei Federal 8069/90 – Estatuto da criança e do adolescente.  
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Lei nº 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996, artigos 208, inciso V – título 5, capítulo II, seção I, art. 22 a 28. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Lei nº 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996, artigos 208, inciso V – título 5, capítulo II, seção II, art. 29 a 31. 
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, V. I, II e III; Brasília: 
MEC/SEF/DPE/COEDI/1998. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. CNE/CEB 
 
 
CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: 
preenchimento de ficha clínica e organização do arquivo e fichário e 
controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de radiografias 
dentárias. Material de uso odontológico: classificação e manipulação. 
Instrumental odontológico: identificação, classificação, técnicas de 
instrumentação. Aspectos éticos do exercício profissional da ACD. Bases 
legais e competências. Atribuições da ACD e a sua importância na equipe 
odontológica. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de 
modelos em gesso. Métodos preventivos contra a cárie dental e doenças 
periodontais: técnicas de aplicação. Primeiros socorros. Cuidados pós-
operatórios. Índices epidemiológicos. Consultório odontológico: 
conservação, manutenção do equipamento e do ambiente do trabalho. 
Princípios ergonômicos na clínica odontológica. Odontologia social e 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS), Programa de Saúde da 
Família (PSF). Biosegurança. 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
BRASIL, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica; Guia 
prático do programa de saúde da família - M.S. 
BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 
Coordenação Nacional de DST e AIDS. Controle de infecções e a prática 
odontológica em tempos de AIDS: manual de condutas – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2000.  
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LINDHE, J, Tratado de periodontologia clínica – 2ª. Ed., Guanabara 
Koogan, 1992.  
SKINNER, E. W. A ciência dos materiais dentários – Livraria Atheneu, 
1954.  
 
                   
                                 ENSINO MÉDIO COMPLETO/TÉCNICO 

 
 

CARGOS: TÉCNICO EM FARMÁCIA.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; 
Emprego do hífen; Ortografia; Pontuação; Processos de Formação das Palavras; 
Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: emprego e colocação; 
Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e 
verbal; Crase; Interpretação de texto; Análise Sintática; Análise Morfológica; 
Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios de Linguagem. Obs. 
Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 
6.583 de 29/09/08.  
 
MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e 
reais; Intervalos; Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e 
inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e composta; Porcentagem; 
Juros simples e compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição 
de freqüências e gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: 
conceito, gráfico, propriedades e raízes; Geometria: plana e espacial; Relações e 
funções; Sistema decimal de medidas: unidade de comprimento e superfície; Área 
das Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

 Ética Profissional; 

 Biossegurança;  

 Instrumentais;  

 Doenças infectocontagiosas;  

 Técnica de higiene;  

 Atendimento ao público: organização pessoal, agenda e espaço de 
trabalho;  

 Eficiência no uso do telefone: tonalidade de voz, dicção, clareza e 
objetividade;  

 Normas de atendimento ao público; 
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 A inviolabilidade, o sigilo das comunicações e dos telefonemas e a 
Constituição Federal;  

 Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Raciocínio 
lógico, iniciativa, decisão e atenção concentrada. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, 
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 
texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das 
planilhas, 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, 
controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: 
uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. 

 

ENSINO SUPERIOR 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
 

 Metodologia do processo de enfermagem e o raciocínio crítico na 
sistematização da assistência de enfermagem.  

 Enfermagem em central de material e esterilização, centro cirúrgico e 
recuperação pós-anestésica. 

 Assistência de enfermagem aos pacientes com diagnósticos clínicos e 
cirúrgicos. 

 Assistência de enfermagem em pediatria e neonatologia.  

 Assistência de enfermagem em urgências e emergências.  

 Assistência de enfermagem em psiquiatria.  

 Assistência de enfermagem em saúde pública e programas de saúde do 
Ministério da Saúde.  

 Assistência de enfermagem em obstetrícia e ginecologia.  

 Administração e gerenciamento em enfermagem.  

 Enfermagem em saúde do trabalhador.  

 Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. 

 Vigilância em saúde.  
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 Legislações regulamentadoras do exercício profissional da enfermagem.  

 Competências do Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional 
de Enfermagem. 

 Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 Comunicação e pesquisa em enfermagem.  
 
SITES SUGERIDOS:  
www.saúde.gov.br / http://www.who.int/en / www.anvisa.gov.br / 
http://www.cns.org.br / www.hospvirt.org.br / www.inca.gov.br / 
http://www.paho.org / http://www.mte.gov.br / www.bancodeorgaos.org.br / 
www.aids.gov.br / www.corensp.org.br / www.abntdigital.com.br  
 
BIBLIOGRAFIA SEGERIDA:  
BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 
9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. v. 1, 2, 3 e 4.  
CARPENITO, L.J. Diagnóstico de Enfermagem: aplicação à prática clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004.  
CARPENITO, Lynda Juall. Diagnóstico de enfermagem: aplicação à prática 
clínica. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução n. 240, de 30 de maio de 
2000. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras 
providencias. Disponível em: 
http://www.corenrj.org.br/site/legislacao_resolucoes_cofen.htm  
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2005-
2006/Nort American Nursing Diagnosis Association; tradução Cristina Correa. 
Porto Alegre: Artmed, 2006.  
GOLDENZWAIG, N.R.S.C. Administração de Medicamentos na Enfermagem, 5ª 
ed. Editora Guanabara Koogan, 2005-2006.  
JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; DOCHTERMAN, J.M.; MAAS, M.; MOORHEAD, 
S. Diagnósticos, resultados e intervençoes de enfermagem: ligações entre 
NANDA, NOC e NIC, tradução Ana Thorell. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2005.  
POTTER, P.A; PERRY A.,G. Grande tratado de enfermagem: prática clínica e 
prática hospitalar. 3. ed. Santos Editora, 2002.  
STEFANELLI, M. C; CARVALHO, E. C. A Comunicação nos diferentes contextos 
da Enfermagem. Barueri: Manole Ltda, 2005.156p. 
 


