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CARGO 201 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;  

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. 

Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  Relações semânticas estabelecidas entre orações,  períodos ou 

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. 

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos 

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 

18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Raciocínio  Lógico:  Os conetivos “e”,  “ou”,  “não”,  “se...  então...”,  “se e somente se”; os quantificadores “para todo”, “existe” e suas  

variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas variações. Conjuntos; as relações 

de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Os principais conjuntos numéricos; intervalos 

e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga,  

velocidade e outros); comparações (de custos, duração, outras); contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, 

por mil, outras).

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e 

software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. 

Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à 

Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Específicos: 1 Noções em Direito: direitos e garantias fundamentais. 2. Ato administrativo: conceito, requisito, atributos, 

classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração pública: controle Administrativo, 

controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da função pública. 4.1. Direitos e deveres dos  

servidores  públicos.  Regimes  Jurídicos.  4.2  Processos  administrativos:  conceito  princípios,  fases  e  modalidade.  5.  Princípios  da 

administração pública. 6. Noções de Arquivologia.

CARGO 202 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;  

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. 

Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  Relações semânticas estabelecidas entre orações,  períodos ou 

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. 

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos 

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 

18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Raciocínio  Lógico:  Os conetivos “e”,  “ou”,  “não”,  “se...  então...”,  “se e somente se”; os quantificadores “para todo”, “existe” e suas  

variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas variações. Conjuntos; as relações 

de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Os principais conjuntos numéricos; intervalos 

e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga,  

velocidade e outros); comparações (de custos, duração, outras); contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, 

por mil, outras).

Conhecimentos Gerais:  1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
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com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 

2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado do Roraima.

Conhecimentos  Específicos:   1.  Conceitos:  hardware,  periféricos,  dispositivos  de  entrada  e  saída,dispositivos  de  armazenamento, 

configuração e diagnóstico de hardware e software. 2. Conhecimentos de Microsoft Office. 3. Sistemas Operacionais: Microsoft Windows, 

Linux. 4. Administração de usuários, grupos,permissões, controle de acesso. 5. Conceitos de serviços de diretórios (Lightweight Directory 

Access Protocol – LDAP) e Microsoft  Active Directory. 6. Segurança da informação: segurança nos sistemas operacionais solicitados, 

conceitos de certificação digital, criptografia, firewall e vírus de computador. 7. Internet: protocolos, serviços, correio eletrônico, servidores 

web. 8. Conhecimentos básicos de redes: conceitos, administração e configuração de redes locais baseadas em TCP/IP e redes WAN 

baseadas em MPLS. 9. Comunicação de dados, equipamentos de conectividade (roteadores, switches).

CARGO 401 – ENFERMEIRO FISCAL

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;  

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. 

Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  Relações semânticas estabelecidas entre orações,  períodos ou 

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. 

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos 

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 

18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e 

software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. 

Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à 

Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais:  1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 

com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 

2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado do Roraima.

Conhecimentos Específicos:   Fundamentos de Enfermagem; Enfermagem na Atenção Hospitalar; Enfermagem na Atenção Básica de 

Saúde; Gestão em Saúde e Enfermagem; Segurança do Paciente; Saúde do Trabalhador; Fundamentos Ético-legais da Profissão de 

Enfermagem.  LEGISLAÇÃO:  GERAL -  Constituição  Federal  de  1988 (art.196  a 200);  SUS:  histórico,  organização e legislação;  Leis 

Orgânicas de Saúde 8080/90 8142/90; Decreto 7508/2011. ESPECÍFICAS – Lei Nº 2.604/55; Decreto Nº 50.387/61; Lei Nº 7.498/86; Decreto 

Nº 94.406/87; Lei Nº 8.967/94; resolução COFEN 429/2012; resolução COFEN 424/2012; resolução COFEN 427/2012; resolução COFEN 

423/2012; resolução COFEN 422/2012; resolução COFEN 421/2012; resolução COFEN 390/2011; resolução COFEN 388/2011; resolução 

COFEN 385/2011; resolução COFEN 376/2011; resolução COFEN 375/2011; resolução COFEN 374/2011; resolução COFEN 372/2010; 

resolução COFEN 370/2010; resolução COFEN 365/2010; resolução COFEN 358/2009; resolução COFEN 346/2009; resolução COFEN 

340/2008; resolução COFEN 339/2008;  resolução COFEN 326/2008; resolução COFEN 311/2007; resolução COFEN 306/2006; resolução 

COFEN 303/2005; resolução COFEN 302/2005; resolução COFEN 293/2004; resolução COFEN 292/2004; resolução COFEN 280/2003; 

resolução COFEN 281/2003; resolução COFEN 277/2003; resolução COFEN 278/2003; resolução COFEN 275/2003; resolução COFEN 

158/1993; resolução RDC N.º 45/2003; resolução COFEN 270/2002; resolução COFEN 267/2001; resolução COFEN 257/2001; resolução 

COFEN 258/2001; resolução COFEN 230/2000; resolução COFEN-225/2000; resolução COFEN-223/1999; resolução COFEN-214/1998; 

resolução COFEN-210/1998; resolução COFEN-211/1998; resolução COFEN-195/1997; resolução COFEN-185/1995; resolução COFEN-

159/1993.
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