
 

 

 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
  

CARGO/FUNÇÃO 

 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

CRAS VOLANTE 

001 ASSISTENTE SOCIAL LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). 2. Constituição Federal de 1988 (Da Ordem Social – Assistência Social). 3. 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 (Consolidada até a lei nº 12.470/2011). 4. 



 

 

 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. 5. Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA/1990 – 2ª Edição – versão atualizada. 6. Lei Nº 12010, de 03 agosto de 

2009 (altera o ECA). 7. PNI – Política Nacional do Idoso/1994. 8. Estatuto do Idoso. 9. Lei Nº 

12.435 de 06 de julho de 2011. 10. Orientações técnicas – Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS – Brasília – 2009. 11. Orientações técnicas sobre o PAIF – vol.1. 

12. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 13. SCFV – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos – MDS –. 14. Norma Operacional Básica da Assistência Social – 

NOB SUAS/2005. 15. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/2006. 16. 

O Programa Bolsa Família: Conceitos, objetivos e acompanhamento. 

002 PSICÓLOGO LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 



 

 

 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Psicologia e Educação. 1.1. 

Processos psicológicos de aprendizagem e desenvolvimento humano. 1.2. Questões de 

Psicologia Educacional: exclusão, inclusão, marginalização social, fracasso escolar. 1.3. 

Propostas da psicologia para as questões educacionais no Brasil. 2. Psicologia e Clínica. 

2.1.Estrutura psíquica dos sujeitos humanos. 2.2. Saúde e doença mental. 2.3. Diagnóstico 

fenomenológico e diagnóstico psicanalítico. 2.4. Atendimento psicoterapêutico em instituições 

de saúde. 2.5. Clínica psicológica de crianças e adolescentes. 3. A rede de proteção social do 

Governo Federal: concepção, conceitos, objetivos. 4. O CRAS: Conceitos e objetivos. 

003 ORIENTADOR SOCIAL LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. 

Estatuto do Idoso. 3. Literatura. 4.Conhecimentos gerais sobre  Estatística, Ciências, 



 

 

 

Geografia, Economia, Política, Administração Pública, História, Estudos Sociais, dados e 

atualidades regionais, do Brasil e do mundo . 5. O CRAS Volante: conceitos e aplicabilidade. 

CRAS 

004 ASSISTENTE SOCIAL LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). 2. Constituição Federal de 1988 (Da Ordem Social – Assistência Social). 3. 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 (Consolidada até a lei nº 12.470/2011). 4. 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. 5. Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA/1990 – 2ª Edição – versão atualizada. 6. Lei Nº 12010, de 03 agosto de 

2009 (altera o ECA). 7. PNI – Política Nacional do Idoso/1994. 8. Estatuto do Idoso. 9. Lei Nº 

12.435 de 06 de julho de 2011. 10. Orientações técnicas – Centro de Referência de 



 

 

 

Assistência Social – CRAS – Brasília – 2009. 11. Orientações técnicas sobre o PAIF – vol.1. 

12. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 13. SCFV – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos – MDS –. 14. Norma Operacional Básica da Assistência Social – 

NOB SUAS/2005. 15. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/2006. 16. 

O Programa Bolsa Família: Conceitos, objetivos e acompanhamento. 

005 PSICÓLOGO  LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Psicologia e Educação. 1.1. 

Processos psicológicos de aprendizagem e desenvolvimento humano. 1.2. Questões de 

Psicologia Educacional: exclusão, inclusão, marginalização social, fracasso escolar. 1.3. 

Propostas da psicologia para as questões educacionais no Brasil. 2. Psicologia e Clínica. 



 

 

 

2.1.Estrutura psíquica dos sujeitos humanos. 2.2. Saúde e doença mental. 2.3. Diagnóstico 

fenomenológico e diagnóstico psicanalítico. 2.4. Atendimento psicoterapêutico em instituições 

de saúde. 2.5. Clínica psicológica de crianças e adolescentes. 3. A rede de proteção social do 

Governo Federal: concepção, conceitos, objetivos. 4. O CRAS: Conceitos e objetivos. 

006 ORIENTADOR SOCIAL LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. 

Estatuto do Idoso. 3. Literatura. 4.Conhecimentos gerais sobre  Estatística, Ciências, 

Geografia, Economia, Política, Administração Pública, História, Estudos Sociais, dados e 

atualidades regionais, do Brasil e do mundo . 5. O CRAS: conceitos e aplicabilidade. 

 



 

 

 

 

 PETI  

007 INSTRUTOR DO PETI LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Artes. 2. O artesanato como fonte de 

geração de emprego e renda. 3. Literatura. 4. Os programas sociais do governo federal (PETI, 

CRAS, CREAS), Bolsa Família 5.Conhecimentos gerais sobre  Estatística, Ciências, 

Geografia, Economia, Política, Administração Pública, História, Estudos Sociais, dados e 

atualidades regionais, do Brasil e do mundo. .6. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 



 

 

 

 

 ACADEMIA DA SAÚDE  

008 INSTRUTOR DA ACADEMIA DA 
SAÚDE 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimentos gerais sobre o Sistema 

 Sistema Único de Saúde, seus conceitos e diretrizes básicas; Lei nº 8.080 de 19 de Setembro 
de 1990: que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, e organização e funcionamento dos serviços; Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 
1990: que "Dispõe sobre a participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde(SUS)"; Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012: que "Regulamenta o §3º do 
Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre valores mínimos a serem aplicados em 
ações e serviços públicos de saúde'; Portaria nº 719 de 7 de Abril de 2011: que "Institui o 
Programa Academia da Saúde no âmbito do SUS". 



 

 

 

 ADMINISTRAÇÃO GERAL  

009  
 
010 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

011 TÉCNICO EM ENFERMAGEM LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação de texto; 

fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; emprego de tempos e modos 

verbais; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal 

e verbal; pontuação; emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: narração, 

dissertação e descrição; coesão e coerência textuais.  SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos 

Serviços de Saúde no Brasil - Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e 

diretrizes do SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do SUS, 

legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e Programação Local de 

Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde. 4. Administração e inovação nos 

serviços públicos de saúde. 5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância 

sanitária, controle das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 



 

 

 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de Humanização. 9.O 

Programa Saúde da Família/PSF. 

012 FISIOTERAPEUTA LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, controle 

social - organização da gestão colegiada, financiamento do SUS, legislação e normalização 

complementar do SUS. 2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 3. A medida da 

saúde coletiva: indicadores de saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de 

saúde. 5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de Humanização. 9.O Programa Saúde 



 

 

 

da Família/PSF. 

013 MOTORISTA LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 1. Legislação de 

trânsito: regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; 2. regra de mudança de direção; 

regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; 3. 

Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. 

Principais crimes e contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 

agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência 

e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de defeitos simples do motor; 8. 

Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados necessários para 

conservar o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema 

de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do 

veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público 

municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho. 14. O 

Código Brasileiro de Trânsito: conceitos e aplicabilidade. 

 

 



 

 

 

 

014 CANTINEIRA 
E.M. Mª. Francisca Salgado – 
Comunidade de Lajes  

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

015 CANTINEIRA  
E. M. Getúlio Vargas – 
Femecap 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

 



 

 

 

 

016 ENFERMEIRO LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 

2.Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 3. 

Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 4. Estrutura fonética: letra, 

fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, ortoépia, 

acentuação tônica e gráfica. 5. Estrutura dos vocábulos e processos de formação de palavras: 

elementos mórficos (radical, afixo desinência, vogal temática de verbo e nome, fonema de 

ligação, radicais gregos e latinos), derivação, composição, hibridismo e outros processos não 

incluídos na Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB. 5. Classes de palavras: classificação, 

flexões nominais e verbais, emprego. 7. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos 

e funções sintáticas. 8.Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais 

e particulares). Concordância ideológica (silepse). 9. Sintaxe de regência: verbos quanto à 

predicação, regência nominal e verbal. 10. Crase. 11. Colocação de pronomes: próclise, 

mesóclise e ênclise. 12. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. A nova regra da 

Língua Portuguesa. SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, controle 

social - organização da gestão colegiada, financiamento do SUS, legislação e normalização 

complementar do SUS. 2. Planejamento e Programação Local de Saúde. 3. A medida da 

saúde coletiva: indicadores de saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de 

saúde. 5. Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de Humanização. 9.O Programa Saúde 

da Família/PSF. 



 

 

 

017 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. Zona Rural – 
Comunidade de Imbé  

LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; 

interpretação de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; emprego 

de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; 

semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; emprego de crase; acentuação gráfica; divisão 

silábica; língua escrita e língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. O ACS na atenção a saúde da criança; adolescente; 

Saúde da mulher; Saúde do adulto e do idoso. 2. A sexualidade humana e as doenças 

sexualmente transmissíveis. 3. Deficiências. 4. Educação alimentar: os alimentos e a saúde. 

5. Aleitamento materno. 6. Saúde bucal. 7. Educação para a saúde: O conceito de saúde. 8. 

Inter-relações homem-ambiente-agente patogênico.  9. Doenças transmissíveis e infecciosas 

mais comuns. 10. Prevenção de doenças e promoção da saúde. 11. Orientações e combate a 

doenças contemporâneas endêmicas; Doenças crônicas e Parasitários; Imunização. 12. 

PACS/ PSF. Atribuições do ACS. 13. O trabalho do ACS no domicílio e na comunidade. 14. 

Sistemas de Informação da atenção básica. 15. O programa de Saúde da Família: 

Normatização e funcionamento. O Agente Comunitário de Saúde. A Lei Federal 11.350/2.006: 

conceitos e aplicação. 

018 COVEIRO LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 



 

 

 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação de texto; 

fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; emprego de tempos e modos 

verbais; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal 

e verbal; pontuação; emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: narração, 

dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: 1.Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificação; invalidação. 2. 

Contratos Administrativos: ideia central sobre contrato; formalização; execução. 3. Licitações: 

Conceitos e aplicabilidade da Lei Federal no 8.666 , de 21/6/93 , e suas alterações). 4. A 

inovação inaugurada pela Lei Federal 10.520/2002 - modalidade pregão. Constituição 

Federal: Capítulo VII - Da Administração Pública. - conceitos e aplicabilidade. 

020 OPERADOR DE MÁQUINA LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 



 

 

 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

021 VIGIA LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. Divisão Silábica. 

4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. Pontuação. 7. Verbo: conjugação e 

emprego dos tempos e modos verbais. 8. Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, 

demonstrativo e possessivo. MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de 

pertinência, igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção e 

diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações fundamentais, 

múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, potenciação, fatoração, 

critérios de divisibilidade. Problemas. 3. Números racionais: frações e decimais, operações, 

comparação, ordenação, simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, 

perímetro, capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas. 

 

 


